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Geração de resíduos
domiciliares e urbanos
cresceu 10% na pandemia
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Crescimento do uso de materiais
reaproveitáveis não foi acompanhado
de aumento da reciclagem
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No ABC, Doria entrega 116 ônibus,
anuncia AME e Rede Lucy Montoro

Governo de São Paulo

Os novos equipamentos serão implementados
no atual Hospital Pronto-Socorro Central até
o final do primeiro trimestre de 2022
O governador João Doria anunciou
nesta segunda-feira (2) a instalação do
novo Ambulatório Médico de Especia
lidades (AME) e uma unidade da Rede
Lucy Montoro em São Bernardo a partir de 2022. A oficialização das novas
unidades foi feita durante evento de entrega de 116 novos ônibus que atenderão
linhas metropolitanas gerenciadas pela
EMTU na região. O novo AME ofertará
serviços ambulatoriais especializados,
como consultas, exames e procedimentos em diversas áreas da medi cina e do
diagnóstico. Já a Unidade de Reabilita-

ção Física da Rede Lucy Montoro proverá
atendimento a pessoas com deficiência,
contando com equipes multidisciplina
res, englobando profissionais médicos e
não médicos. “Estamos seguindo a linha,
que tem sido marca do nosso governo, de
priorizar saúde e vidas. Com isso, anunciamos o novo AME e a unidade da Rede
Lucy Montoro para São Bernardo, que
trarão serviços essenciais no tratamento
gratuito à população e não é apenas para
o município, mas para a população do
Estado como um todo, especialmente do
ABC”, destacou Doria.
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comércio

Comemorado no próximo domingo,
Dia dos Pais vai movimentar
R$ 72 milhões no varejo da região
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Governador entregou 116 novos ônibus que atenderão linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU

Dino Santos/PMD

CEO volta a fazer entrega de próteses dentárias e UBSs vão retomar gradativamente o atendimento

Pixabay

Pesquisa: 94% das crianças
ou jovens tiveram alguma
mudança de comportamento
com pandemia de covid
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diadema

ribeirão pires

Prefeitura anuncia
retomada de
atendimentos
odontológicos

Clovis Volpi dá início
a obras do Centro
de Especialidades
Médicas

O prefeito de Diadema, José de
Filippi Jr., lançou nesta segunda-feira
(2) a da Campanha Municipal de Saúde
Bucal intitulada “Compartilhando Sorrisos”, e anunciou a retomada da entrega de próteses dentárias pelo Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) e
o reinício gradativo dos atendimentos
de saúde bucal nas 20 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) da cidade. “Estamos
reestruturando nossa rede de Atenção
Básica e podem esperar muitas conquistas nos próximos meses”, afirmou
Página 5
o prefeito.

O prefeito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi, assinou nesta segunda-feira
(2) a ordem de serviço para início
das obras do novo centro de especialidades médicas da cidade. A obra, que
será executada pela empresa Parc Projetos e Construção, contará com nove
consultórios, uma sala para pequenas
cirurgias, fraldário e uma recepção para
atender mais de 50 pacientes. Dentre
os serviços que serão ofertados estão
dermatologia, neurologia, cardiologia,
ortopedia, alergologia, gastroenteroloPágina 5
gia e mastologia.

participação

Prefeitura de
São Caetano
inicia audiências
públicas do PPA
Página 5
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OPINIÃO

Servidor público pode
contribuir ao INSS?
Muitos servidores
públicos questionam se
podem contribuir ao INSS,
mas não entendem como
isso funciona e de que forma
devem se planejar.
Antes de mais nada,
é preciso entender que
o servidor público está
vinculado ao Regime
Próprio de Previdência
Social (RPPS). Esse regime
possui suas particularidades
em cada esfera: municipal,
estadual e federal. Assim,
se você for servidor público
municipal, por exemplo,
seguirá as normas do RPPS
vigente na cidade pela qual
presta serviço.
Diferente do Regime
Geral de Previdência Social
(RGPS), esse segundo
modelo é destinado aos
trabalhadores que exercem
atividades privadas
remuneradas, ou seja,
prestadores de serviço,
sócios e empregados de
instituições privadas.
Dentro do RGPS também
é possível contribuir sem
possuir remuneração, como
é o caso de estudantes
maiores de 14 anos ou o
síndico de condomínio
não remunerado. Assim,
tornam-se segurados
facultativos.
É muito importante
entender a diferença entre
segurados obrigatórios e
facultativos. Os segurados
obrigatórios estão dentro do
RPPS e RGPS. Como o nome
diz, são obrigados a recolher
um valor para a contribuição
ao INSS. O segurado
facultativo, como o nome
deixa bem claro, optou pela
contribuição, se for o caso.
Agora que sabe a
diferença entre os segurados
e os regimes de previdência,
vamos falar sobre o que é
mais importante ao servidor
público que já contribui ao
RPPS: as vantagens de se
contribuir para um segundo

modelo de previdência
e em quais situações ele
pode ser assistido pelo
RGPS. Vale destacar que
cada cidadão pode estar
filiado a até dois regimes
de previdência ao mesmo
tempo.
O contribuinte RPPS
não pode contribuir
ao RGPS de forma
facultativa, mas pode
caso exerça trabalho
remunerado particular,
sendo obrigatório nesse
caso. Como segurado
facultativo, só é permitida
essa segunda contribuição
caso o segurado esteja
afastado do trabalho e
sem receber vencimentos
ou tenha impossibilidade
de contribuição como
facultativo no RPPS a
que está vinculado, isso
segundo o §2º do art. 11 do
Decreto 3.048/99”.
Qual a vantagem de
contribuir para mais de um
Regime de Previdência ao
mesmo tempo?
A maior vantagem de
poder contribuir em dois
regimes ao INSS é que
se você tiver o tempo de
contribuição e atingir a
idade mínima necessária
para aposentadoria, poderá
receber os dois benefícios
ao mesmo tempo.
Outra vantagem é que
se houver contribuições
para o INSS não
concomitantes com
o exercício de serviço
público, é possível buscar a
averbação da contribuição
no RGPS para o tempo no
RPPS, a fim de aumentar
o tempo de contribuição
nesse regime.
Átila Abella,
especialista em
Direito Previdenciário
e cofundador da
startup Prev, lawtech
especializada em
cálculos previdenciários

Eduardo Minas: ‘precisamos de olhar
diferenciado quanto à mobilidade’
Segundo o verador, a Câmara aguarda projeto do Executivo com propostas para adequar o setor
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O vereador de Diadema
Eduardo Minas (Pros), com
base em reclamações que tem
recebido dos moradores, tem
realizado visitas nos bairros e,
ao Diário Regional, afirmou
que hoje a população está
mais fiscalizadora e cobrando
melhorias para o bairro onde
mora. “Já observo um grande
avanço quando a população se
coloca como fiscal. É uma mudança dentro de um contexto
social. A população está co
brando cada vez e muito participativa. Fico feliz com essa
postura da sociedade nos procurar quanto fiscal”, destacou.
O parlamentar afirmou que
foi procurado por moradores
do Jardim São Judas, que estão
insatisfeitos com problemas
de infraestrutura no bairro.
“Por falta de planejamento e
ausência do poder público, os
moradores têm dificuldades de
ir à padaria, ao açougue, ações
simples do cotidiano. Observamos que existem obstáculos
para se caminhar de maneira
segura. Faltou planejamento

quanto à acessibilidade. Faltou
o olhar do poder público em
relação à pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida,
com a mãe que leva o bebê no
carrinho. São questões simples
de se resolver, como o rebaixamento de uma guia. Não estamos enxergando a nossa
cidade com olhar mínimo de
planejamento”, destacou.
Minas destacou que a região
da avenida Paranapanema, Rua
Gema, Rua Jacui e imediações
carece de sinalização adequada,
de redutores de velocidade, além
de maior fiscalização. “É preocupante a situação do local. A partir de hoje vamos apresentar,
com base na solicitação dos
moradores, um requerimento,
inclusive, com um pedido de
informações, além de indicações, com estudo de viabilidade técnica, para que o poder
público se aproprie de fazer
o mínimo para a população
daquele bairro.”
O vereador destacou também a importância do diálogo
direto com a população, inclusive para apresentação de novas
propostas. “É necessário um
projeto de intervenção direta,

O exame de corpo de delito
feito pelo marido da deputada
Joice Hasselmann (PSL-SP), o
neurocirurgião Daniel França,
aponta que não tinha lesões e
hematomas recentes no corpo.
O laudo do Instituto Médico
Legal (IML) da Polícia Civil do
Distrito Federal, ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso,
tentou identificar sinais de
um possível confronto físico,
investigando, principalmente,
mãos, dedos e punhos.
A conclusão da perícia é “ausência de lesões recentes”, o que
afasta a possibilidade de França
ter agredido Joice na madrugada
do dia 18, quando ela acordou
com fraturas e hematomas pelo

corpo. A parlamentar não sabe
explicar o que ocorreu e diz não
se lembrar dos acontecimentos.
No dia 25, França falou com
jornalistas e negou qualquer
possibilidade de ter agredido
a mulher. Joice trabalha com
duas hipóteses: a ter sido atacada por um agressor escondido
no seu apartamento ou a de ter
sofrido um acidente doméstico
provocado por medicamento
para dormir.
“Recebi com naturalidade
o resultado negativo do exame
do corpo de delito do meu
marido. O laudo comprova,
com respaldo técnico, que é
inocente diante de acusações
precipitadas e propagadas de
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Minas atendeu pedido de moradores e esteve no Jd. São Judas

para que se concretize o que foi
planejado. Temos aí uma ação
que, infelizmente, nos trouxe
consternação, que foi a tentativa frustrada, sem o devido
estudo e sem a conscientização
do núcleo de moradores, de
implementação da Faixa Verde
na região do Paineiras e do
Campanário. Infelizmente, a
população não se apropriou da
proposta e o conteúdo prático,
fadou-se ao fracasso”, afirmou.
Segundo Minas, o mu-

nicípio tem grandes desafios
pela frente, como a implementação de ciclovias, transporte
público de qualidade e o Exe
cutivo já preparou um proposta com foco na mobilidade.
“Estamos aguardando o envio
do projeto. Vamos apreciar
cada artigo proposto, discutir
conjuntamente com a sociedade que nos procura e buscar
trazer nossa contribuição dentro das prerrogativas de Parlamento”, pontuou.

Laudo não aponta ‘lesões recentes’ em marido de Joice
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maneira irresponsável nas redes sociais. Ataques feitos de
maneira gratuita e que, como
mulher, me entristeceram, sobretudo neste momento tão
delicado”, disse Joice em nota
sobre o resultado do laudo.
n CÂMERAS
A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados (Depol), um
dos órgãos investigando o caso,
analisou as câmeras de segurança
do prédio onde a parlamentar
mora e disse não ter identificado a entrada de nenhuma pessoa estranha, entre os dias 15
e 20 de julho. Em nota, a deputada afirmou que não existem
câmeras de segurança nas es-

cadas, nem nas entradas dos
apartamentos funcionais.
Na semana passada, Joice
prestou depoimento por mais
de duas horas na Polícia Civil
do Distrito Federal sobre os
ferimentos no seu corpo - ela
sofreu fraturas e hematomas e relatou ter acordado,
ensanguentada, domingo retrasado em seu apartamento
funcional, em Brasília.
A Depol enviou inquérito
sobre para o Ministério Público Federal, no último dia 24.
Caberá ao MPF oferecer ou não
denúncia à Justiça Federal. O
ministério, no entanto, pediu
novas diligências, que estão
sendo cumpridas. (AE)
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Jair Bolsonaro aposta em ‘pacote de AINDA
É NOTÍCIA
bondades’ para se cacifar à reeleição Fux reage a ataques de Bolsonaro e
Com apoio do Centrão, o presidente vem montando um cardápio de medidas econômicas

A economia é hoje a principal trincheira e última linha de
defesa do presidente Jair Bolsonaro para tentar garantir sua
reeleição em 2022. Com apoio
do Centrão, o presidente vem
montando cardápio de medidas econômicas para evitar
maior perda de popularidade,
na esteira das revelações feitas
pela CPI da covid-19, e chegar
competitivo em 2022.
Especialistas apontam que
a incógnita é saber se o presidente e os políticos aliados
do Centrão conseguirão arremeter a tempo o “avião da
economia” para que os efeitos
da retomada atual, até agora
muito desiguais, cheguem até
a maior parte da população.
No cardápio de “bondades”,
estão a elevação para R$ 300
(ou mesmo um valor acima)
do benefício médio do Bolsa
Família (que hoje é de R$ 190);
o pacotão do emprego com
bônus de R$ 550 para a qualificação de jovens e informais;
aumento da faixa de isenção e
correção da tabela do Imposto
de Renda da Pessoa Física
(IRPF) e desoneração forte do
imposto pago pelas empresas;
novas medidas de desoneração
do diesel; reajuste dos salários

dos servidores; e ainda um
novo programa de refinanciamento de dívidas tributárias.
Todas essas medidas estarão combinadas com um
Orçamento irrigado de emendas parlamentares para aliados, fundo eleitoral mais gordo,
folga maior no teto de gastos
(regra da Constituição que fixa
limite anual para os gastos) e
medidas que vão colocar dinheiro extra no caixa no ano
que vem, como leilões de concessões já programados.
Um ponto de inflexão será
a divulgação do relatório da
CPI da Covid, prorrogada por
mais 90 dias e que pode dar
combustível a um quadro mais
turbulento. “É justamente o
momento em que o governo
estará negociando a votação
do Orçamento e o Bolsa Família”, chama a atenção Rafael
Cortez, cientista político e sócio da Tendências Consultoria.
O especialista destaca que a
economia deve, ao menos, ajudar a fazer o movimento de estancar a perda de popularidade
- “que já é muito relevante”.
Para Cortez, olhando para o
quadro eleitoral, o governo
Bolsonaro ainda é muito competitivo e, em parte, isso tem

Valter Campanato/Agência Brasil

Bolsonaro quer evitar maior perda de popularidade

como explicação a economia.
n ESTRATÉGIA
Se a chave do cofre e o
comando da agenda do Congresso pelo Centrão favorecem a estratégia econômica
pró-eleição, a aceleração
da inflação, o desemprego
e o risco de racionamento
de energia em 2022 jogam
contra ela. Não por acaso, o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, está tentando implementar um programa de emprego robusto, com recursos

de fora do Orçamento, vindos do Sistema S.
“Uma das variáveis mais
importantes para a popularidade é o emprego, e esse
ainda vai reagir. Parece que
ainda tem muita água para
rolar embaixo da ponte, principalmente quando a economia
reabrir mesmo e o emprego
começar a andar”, avalia Caio
Megale, economista-chefe da
XP. Segundo o especialista, o
foco no programa de qualificação da mão de obra é fundamental para o governo. (AE)

Braga Netto na retomada dos trabalhos
No discurso de reabertura
das atividades do Judiciário,
o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux,
reagiu aos ataques dos últimos
dias desferidos pelo presidente
Jair Bolsonaro e, em tom contundente, disse que “os juízes
precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a
voz diante de eventuais ameaças”. Fux não citou o nome de
Bolsonaro, mas o recado foi
claro quando ele cobrou respeito às instituições e afirmou que
a manutenção da democracia
exige permanente vigilância.
“Harmonia e independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que
exorbitem o necessário respeito às instituições”, afirmou
Fux, nesta segunda-feira (2).
A intervenção de Fux ocorre
num momento de crise institucional entre os Poderes, na
esteira de acusações de Bolsonaro contra a urna eletrônica
e ameaças golpistas de que
não haverá eleições se não
houver voto impresso.
O presidente do STF vinha
sendo cobrado a se posicionar
diante das ameaças golpistas
de autoridades do governo
federal. Como antecipou o
Estadão, Fux se dedicou nos

últimos dias a redigir o discurso lido na tarde de hoje. Em
resposta, o ministro sinalizou
que punições aos excessos
não estão fora do escopo da
Corte: “Nós, do Supremo Tribunal Federal, ainda quando
nossas atuações tenham que
ser severas, jamais abdicaremos os nossos deveres e res
ponsabilidades”.
“Os Poderes em geral atuam independentes e harmônicos, sem que haja superpoderes
entre aqueles instituídos pela
ordem constitucional”, afirmou. “Permanecemos atentos aos ataques de inverdades
à honra dos cidadãos que se
dedicam à causa pública. Atitudes desse jaez deslegitimam
veladamente as instituições do
país; ferem não apenas biografias individuais, mas corroem
sorrateiramente os valores
democráticos consolidados ao
longo de séculos pelo suor e
pelo sangue dos brasileiros que
viveram em prol da construção
da democracia de nosso país”.
Em discurso afinado com o
do presidente da Câmara, Fux
afirmou que a manutenção da
democracia exige vigilância
permanente e pressupostos
indissociáveis à estabilidade
das instituições. (AE)

Geração de resíduos domiciliares Governo lança programa que Pesquisadores brasileiros detectam
e urbanos cresce na pandemia levará água a escolas do Nordeste coronavírus pela análise de retina
A geração de resíduos domiciliares e de limpeza urbana
tiveram aumento médio de
10% no país no ano passado,
segundo levantamento da Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (Abrelpe). Segundo
a análise dos sistemas de coleta em diversos municípios, a
quarentena contra a pandemia
de covid-19, que fez com que
mais pessoas trabalhassem
em casa, concentrou a geração
de resíduos fora das áreas comerciais e industriais.
O Panorama dos Resíduos
Sólidos no Brasil, divulgado
pela entidade no final do ano
passado, mostra que, em
2019, a média per capita no
país era de 379,1 quilos de
resíduos sólidos gerados por
ano. Em 2010, cada pessoa
produzia em média 348,3 quilos de resíduos por ano.
As mudanças de hábito

durante a pandemia também
mudaram o perfil dos resíduos
urbanos, com um aumento
médio de 25% na quantidade
de materiais recicláveis coletados. De acordo com a Abrelpe,
isso está ligado ao aumento das
compras pela internet, que necessitam de mais embalagens
para o envio dos produtos.
Segundo a associação, o
crescimento do uso desses
materiais não foi, entretanto,
acompanhado de um aumento
da reciclagem. “A reciclagem
propriamente dita não cresceu na mesma proporção, já
que boa parte do volume coletado foi encaminhada para
unidades de disposição final
devido ao fechamento ou à diminuição da atuação nas unidades de triagem em diversas
cidades durante boa parte do
ano passado”, destacou diretorpresidente da Abrelpe, Carlos
Silva Filho. (Agência Brasil)

O governo federal lançou
nesta segunda-feira (2) o Programa Água nas Escolas, que
prevê, na primeira etapa, a construção de 2 mil cisternas em
estabelecimentos de educação
nas zonas rurais e de periferia.
A expectativa é atender mais de
100 mil alunos em cerca de 350
cidades da Região Nordeste.
O programa terá investimento de R$ 60 milhões
e será realizado em parceria
com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e a
Fundação Banco do Brasil.
O acordo de cooperação técnica foi assinado em
cerimônia no Ministério da
Cidadania. Na cerimônia, o
presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância do programa para a população da
região que será beneficiada.
“Nós, aqui, às vezes não damos muito valor à água, temos
em abundância. Lá, quando

você vê um velho nordestino,
uma senhora de idade, com
pele enrugada, entrando debaixo de uma bica d’água, não
tem preço a alegria daquela
pessoa, parece que ganhou na
Mega-Sena”, disse o presidente, ao ressaltar a importância
da água para a população no
Nordeste do país.
Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, o Censo
Escolar revelou que há 3 mil
escolas onde falta água na
Região Nordeste. “São alunos,
professores e funcionários sem
acesso à rede pública de abastecimento, a poço artesiano
ou a cisterna. Por meio de tecnologia e sistema de abastecimento, o Programa vai mudar
essa situação e garantir a oferta
de água potável”, disse o ministro, ao complementar que,
com melhores condições de infraestrutura, haverá ganhos na
qualidade de ensino. (ABr)
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Pesquisadores brasileiros
conseguiram, pela primeira
vez, detectar a presença do
coronavírus em retinas. O estudo pode contribuir para compreender melhor a dinâmica do
vírus e as sequelas em pacientes infectados.
A pesquisa é conduzida
pela Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) e Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), com recursos
da rede financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI).
Os pesquisadores anali
saram retinas de pacientes
que morreram em decorrência da covid-19 e compararam com fotos dos
olhos desses pacientes
quando vivos para analisar
as diferenças e formas de
aferir a presença do vírus a
partir da retina.
Segundo o professor da

UFRJ e um dos coordenadores
do estudo Rubens Belfort Jr, a
retina é um biomarcador importante, pois faz parte do
sistema nervoso, mas é mais
acessível, permitindo identificar a presença do vírus em
determinados locais do corpo,
como nesse sistema.
Além de identificar a presença do vírus e de reservatórios dele nos corpos
dos pacientes, o professor
explica que os resultados do
estudo podem auxiliar no
processo de entendimento
e enfrentamento das sequelas de pessoas que contraíram a covid-19.
“A pesquisa pode ajudar a
entender a existência das sequelas e como combater às sequelas, como aquelas relacionadas alterações neurológicas
que alguns pacientes com
covid-19 desenvolvem”, disse
Rubens Belfort. (AE)
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Dia dos Pais vai movimentar
R$ 72 milhões no varejo da região
Valor é 13,5% superior ao projetado em 2020, quando a pandemia impunha restrições à atividade econômica
Os consumidores do ABC
vão gastar R$ 70,2 milhões com
presentes para os pais, cujo dia
será comemorado no próximo
domingo (8). O montante é 23%
superior em termos nominais
ao desembolsado no ano pas
sado (R$ 57 milhões), mas o au
mento cai para 13,5% quando
considerada a inflação de 8,3%
apurada nos últimos 12 meses
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).
Divulgados ontem (2), os
dados integram pesquisa reali
zada pelo Observatório Econô
mico da Universidade Metodis
ta de São Paulo (Umesp) com
346 consumidores, ouvidos en
tre os dias 8 e 30 de julho.
A data é somente a quinta
mais importante do varejo
brasileiro, perdendo para o
Natal e os Dias das Mães,
das Crianças e dos Namora
dos. Porém, ganha relevância
neste ano porque é a primeira
desde o início da pandemia
de covid-19 em que o comér
cio poderá funcionar pratica
mente sem restrições, tanto
em termos de horário de aten
dimento como de ocupação
dos estabelecimentos.

“Houve melhor adaptação
de consumidores e comerci
antes aos desafios impostos
pela pandemia e melhora no
grau de confiança do consumi
dor. A isso se somam as meno
res restrições ao funciona
mento do comércio em relação
ao ano passado”, comentou o
professor Sandro Maskio, que
coordena a Pesquisa de In
tenção de Compra (PIC).
Maskio, no entanto, pon
derou que a projeção deste ano
é uma das três piores nos últi
mos dez anos – que atribuiu
ao desemprego ainda elevado
e às altas dos preços médios.
Ainda segundo a pesquisa,
os gastos planejados para a
data (que podem incluir um
mais presentes, almoço, jantar
ou passeio) revelam a intenção
de desembolsar, em média,
R$ 219. Na comparação com
2020, quando o gasto plane
jado médio foi de R$ 144,
registra-se aumento nominal
de 51%, ou real (descontada o
IPCA do período) de 40%.
Em meio à insegurança
ainda existente em parte da
população quanto ao consumo
presencial, as formas preferi

ABC

DIA DOS PAIS

Movimento referente à data no varejo da região (em R$ milhões)
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IBOVESPA
FONTE: Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo

das pelos entrevistados para
aquisição dos presentes são ma
joritariamente digitais (41,6%).
Ainda assim, 31,1% declararam
que deverão realizar compras
presencialmente, contra 11%
na pesquisa do ano passado.
Uma novidade desta edi
ção da pesquisa é que cerca de
50% dos entrevistados se de
clararam propensos a alterar a

data de compra de presentes
para pessoas de seu convívio
com objetivo de aproveitar
períodos promocionais, como
a Black Friday e a recém-rea
lizada Amazon Prime Day.
Do total de entrevistados
que declararam que compra
rão lembranças, 70% deverão
presentear apenas uma pessoa
e outros 25%, duas pessoas.

Estudo da Fundação Seade mostra que trabalhador que conseguiu permanecer no emprego perdeu menos
Arquivo

Segundo estudo, quem recebeu auxílio perdeu menos

da foi quase o dobro (-18,1%).
Por posição na ocupação, as
reduções foram muito maiores
entre os que trabalhavam por
conta própria em 2019 e em
2020, cujo rendimento real
decresceu 15% em apenas um
ano. O rendimento dos que
permaneceram em postos as
salariados também diminuiu
no período, mas menos inten

DÓLAR MERCADO (R$)

EURO (R$)

Renda domiciliar caiu 23% na Grande S.Paulo em 2020
Estudo divulgado ontem
(2) pela Fundação Sistema Es
tadual de Análise de Dados
(Seade) revela que, na passa
gem de 2019 para 2020, a ren
da média do trabalho caiu 8%
em termos reais (descontada a
inflação do período) na região
metropolitana de São Paulo.
Esta queda ocorreu para
todos os segmentos popula
cionais e todas as formas de
inserção no mercado de traba
lho da Grande São Paulo. So
mados os decréscimos da ocu
pação e da renda do trabalho,
o impacto sobre a renda do
miciliar per capita foi forte, de
23% no período. Como conse
quência, mais da metade das
famílias residentes na RMSP
dispôs de renda menor em
2020 do que em 2019.
A redução da renda do tra
balho foi generalizada. Os ocu
pados que se mantiveram no
mesmo trabalho entre 2019 e
2020 tiveram perdas reais de
9,9%, enquanto entre aqueles
que mudaram de trabalho a que

INDICADORES

samente (-7%). Em decorrên
cia, a diferença de remuneração
entre os dois segmentos au
mentou, com a renda dos conta
própria 26% menor do que a
dos assalariados, diferença que
correspondia a 19% em 2019.
n FAMÍLIAS

A renda das famílias resi
dentes na Grande São Paulo foi

afetada por dois movimentos
desfavoráveis em 2020: de um
lado, a diminuição no número
de ocupados, da ordem de 1,37
milhão de pessoas; do outro, a
generalizada redução da renda
do trabalho. O resultado foi
uma queda de 23% na renda
domiciliar per capita, que pas
sou de R$ 1.614 para R$ 1.242
por pessoa entre 2019 e 2020.
As famílias que receberam
o auxílio emergencial já tinham
renda per capita menor em
2019 e foram mais afetadas
pela crise em 2020. Sua renda
média por pessoa diminuiu
25%, chegando a R$ 779, me
nos da metade da renda per
capita das famílias que não re
ceberam o auxílio (R$ 1.680).
Esta redução fez com que, em
2020, 59% das famílias residen
tes na RMSP tivessem renda per
capita menor do que em 2019.
Este empobrecimento deveu-se
à redução na parcela de famí
lias com renda igual ou maior
do que um salário mínimo per
capita. (Reportagem Local)

Anderson Amaral/Especial para o DR

Os principais presenteados
serão especialmente os pais
(82,5%), seguido de maridos
(9,3%) e sogros (2,7%). Dentre
os presentes mais procurados,
destacam-se vestuário (63,8%),
perfumes e cosméticos (5,1%) e
cesta de café da manhã (3,9%).
Um em cada quatro disse que
não deverá presentar ninguém
este ano. (Reportagem Local)

+0,59%

122.516 pontos
Volume: R$ 34,98 bilhões
Maiores altas: TOTVS ON (4,55%),
TAESA UNT (4,08%)
Maiores baixas: CVC Brasil ON
(-2,02%), Petrobras PN (-1,86%)
Variação em 2021: +2,94%
Variação no mês: 0,59%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Horário de verão pode voltar se
maioria quiser, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) sinalizou ontem
(2), pela primeira vez, que pode
voltar a implementar o horário
de verão para lidar com a crise
hídrica do país. Em entrevista à
Rádio ABC, de Novo Hamburgo
(RS), afirmou que, mesmo sen
do contra a medida, se a popu
lação mudar de opinião sobre o
tema, ele “segue a maioria” “Se
a maioria da população quiser a
volta, eu posso fazer isso aí.”
Bolsonaro disse que vai fa
lar com uma rádio que “ouve
quase sempre” para que a emi
ssora faça uma pesquisa com
seus ouvintes e veja a “vontade
popular” em relação ao tema,
e sugeriu que a rádio local de
Novo Hamburgo faça a mesma
coisa. Segundo o presidente, a
falta de apoio popular seria um
dos motivos que pesam contra a
retomada da medida, já que, até
o momento, ele vê que a maio
ria da população continuaria
contrária à implementação do
horário de verão. “No momento,
não tem clima, apoio popular,
para voltar o horário de verão.”

O horário de verão foi ex
tinto por Bolsonaro em abril
de 2019. O estudo usado co
mo argumento pelo governo
apontava que mudanças nos
hábitos do consumidor e o
avanço da tecnologia reduzi
ram a economia de energia
ao longo dos anos, principal
mente pela popularização dos
aparelhos de ar-condicionado.
A declaração do presidente
vem logo após o ministro de
Minas e Energia, Bento Albu
querque, afirmar que não havia
nenhum movimento para o
retorno da medida. Contudo,
pressionado pela crise hídrica e
por diversos setores produtivos,
o governo decidiu reavaliar os
impactos da medida e pediu ao
Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) que atualizasse
os estudos sobre o tema.
Para o coordenador do Gru
po de Estudos do Setor Elétrico
(Gesel) da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Nival
de de Castro, a decisão não pode
ter caráter “populista”. “Tratase de questão técnica.” (AE)
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Doria anuncia AME e Lucy
Montoro de São Bernardo
Anúncio foi realizado durante a entrega de 116 ônibus que atenderão linhas do ABC
O governador João Doria
anunciou nesta segunda-feira
(2) a instalação do novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e uma unidade
da Rede Lucy Montoro em
São Bernardo. O anúncio foi
realizado durante visita ao
município para entrega de 116
novos ônibus que atenderão
linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU na região.
“Agora podemos anunciar
oficialmente o novo AME e a
unidade da Rede Lucy Montoro. Saúde e vida; prioridades em
um ano de pandemia. Serviço
essencial no tratamento gratuito à população e não é apenas
para São Bernardo, mas para a
população do estado como um
todo, especialmente da região
do ABC”, destacou Doria.
As futuras unidade do AME
e da Rede Lucy Montoro serão
implementadas no antigo
Pronto-Socorro Central, após
obras a serem realizadas pela
prefeitura, com investimento
de R$ 20 milhões. Após a conclusão, o governo do Estado
auxiliará no custeio da assistência à população da região.
O novo AME ofertará ser

Governo do Estado de São Paulo

viços ambulatoriais especializados, como consultas,
exames e procedimentos em
diversas áreas da medicina
e do diagnóstico. Já a Unidade de Reabilitação Física da
Rede Lucy Montoro realizará
atendimento a pessoas com
deficiência, contando com
equipes multidisciplinares, en
globando profissionais médicos e não médicos.
n NOVOS ÔNIBUS
O governador João Doria
realizou a entrega de 116 ônibus que integrarão o sistema
intermunicipal da Área 5 de
concessão (ABC), gerenciado
na região pela EMTU (Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos), vinculada à Secretaria Estadual dos Transportes
Metropolitanos. Os novos
veículos vão atender 97 linhas
metropolitanas existentes na
região e beneficiar a população
dos sete municípios.
A renovação da frota teve investimento de R$ 55,3 milhões
realizado pela Next Mobilidade
(ABC Sistema), SPE (Sociedade
de Propósito Específico) criada
a partir da prorrogação por 25

Doria: “serviço essencial no tratamento gratuito à população”

anos do contrato de concessão
com a Metra, operadora do
Corredor ABD. Os novos ônibus, todos com carroceria Caio
Apache Vip e ar-condicionado,
são fabricados com motor Euro
V, com tecnologia para menor
emissão de partículas poluentes em veículos movidos à diesel. Todos possuem elevador
para pessoas com mobilidade
reduzida e são equipados com
roteador wi-fi e tomadas USB
n BRT ABC
O investimento privado na

renovação da frota faz parte de
pacote de investimentos e me
lhorias na área de mobilidade
urbana do ABC, previsto como
contrapartida à prorrogação do
contrato de concessão com a
Metra, concebido pelo Estado.
O pacote inclui a construção
do BRT ABC no valor estimado
de R$ 860 milhões em investimentos privados. O sistema
está previsto para operar plenamente a partir de 2023 com
faixas exclusivas ligando o centro de São Bernardo à capital.
(Reportagem Local)

Diadema lança campanha
‘Compartilhando Sorrisos’
A Prefeitura de Diadema,
por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), lançou na manhã desta segunda-feira (2) a da Campanha
Municipal de Saúde Bucal
intitulada “Compartilhando
Sorrisos”, com duas boas
notícias: a retomada da entrega de próteses dentárias
pelo Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) e o reinício gradativo dos atendimentos de saúde bucal nas 20
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) da cidade.
O anúncio foi feito pelo
prefeito José de Filippi Júnior
durante visita ao CEO, localizado no Quarteirão da
Saúde. “Depois de meses
parados, agora temos 86 pessoas já aguardando a fabricação da prótese. A fila começou
a andar e isso é o que interessa
para nós! Vamos fazer nossa
parte para não faltar insumos
e o apoio que a equipe precisa
para que essa fila ande rápido
e a população possa ter saúde
bucal, alimentação, sorriso e
esperança. Estamos reestruturando nossa rede de Atenção Básica e podem esperar
muitas conquistas nos próximos meses”, afirmou o prefeito José de Filippi Júnior.
A retomada do serviço
oferecido pelo Centro de Especialidades Odontológicas

(CEO) será feito em duas
etapas: na primeira, já iniciada, serão contemplados 86
pacientes, que em sua quase
totalidade haviam iniciado o
tratamento na gestão ante
rior e tiveram seu atendimento interrompido no segundo
semestre de 2019.
“Hoje é um momento de
muita alegria para todos nós
da Secretaria de Saúde, pois
retomamos a entrega das
próteses dentárias, que é um
serviço de excelência feito
por aqui no CEO e também
retomamos o atendimento
de saúde bucal nas UBS. Para
que essa retomada fosse possível, foi preciso planejamento e investimento. É apenas
o princípio de uma série de
outras iniciativas que pretendemos implantar na área”,
afirmou a secretária municipal da Saúde, Rejane Calixto.
Na segunda fase, o CEO
começará a atender os pacientes que nem iniciaram o tratamento e estão aguardando
em fila de espera. O serviço
de prótese dentária representa, atualmente, 65% da
fila de espera de atendimento.
O número reduzido nessa
primeira entrega (cinco) se
justifica pelo momento atual
da pandemia, mas o CEO já
conta com 19 entregas agendadas para este mês. (RL)

Ribeirão Pires dá início a obras do novo
Centro de Especialidades Médicas
O prefeito de Ribeirão
Pires, Clovis Volpi, assinou
nesta segunda-feira (2) a
ordem de serviço para início das obras do novo centro
de especialidades médicas
da cidade. O evento contou
com a presença de secretá
rios e vereadores.
A obra, que será executada
pela empresa Parc Projetos
e Construção, contará com
nove consultórios, uma sala
para pequenas cirurgias,
fraldário e uma recepção para
atender mais de 50 pacientes.
Dentre os serviços que serão
ofertados estão: Dermatologia, neurologia, cardiologia,

Consórcio promove aula
magna de curso sobre
combate à violência
contra a mulher
A Escola de Governo e Desenvolvimento Regional, iniciativa do Consórcio Intermunicipal ABC, promoverá, nesta
quarta-feira (4), às 8h, a aula
magna da Formação para facili
tadores do Serviço Regional de
Educação e Responsabilização
para homens autores de violência contra mulheres do Grande
ABC (SerH Grande ABC).
O curso é voltado para homens servidores públicos das
sete cidades. O objetivo é formar multiplicadores e facilitadores do SerH Grande ABC,
ampliando o alcance do serviço
e contribuindo com as políticas
públicas regionais de enfrentamento às violências contra mu
lheres. O conteúdo é elaborado
pelo Grupo Temático Gênero e
Masculinidades do Consórcio
ABC. (Reportagem Local)

ortopedia, alergologia, gastroenterologia e mastologia.
“Este é o projeto mais
audacioso que eu tenha realizado e fará com que Ribeirão Pires seja de fato um
modelo na área da saúde.
Daqui quatro anos, teremos
um complexo hospitalar e
todos os outros adereços em
pleno funcionamento”, afirmou o prefeito Clovis Volpi.
O secretário municipal
da saúde, Audrei Rocha,
planeja uma cidade que
seja referência para todas
as especialidades. “É um
grande sonho o início desta
obra. Com o quadrilátero da

saúde nos tornaremos também referência nas especia
lidades médicas, tratando
o paciente dentro do nosso
município”, destacou.
O Centro de Especialidades Médicas de Ribeirão
Pires faz parte do projeto
denominado como “Quadrilátero da Saúde”, que contemplará também o complexo hospitalar da UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia, um
Centro de Referência de
Saúde da Mulher e, futuramente, o Centro Avançado
de Diagnóstico de Imagem.
(Reportagem Local)

Prefeitura de São Caetano inicia
audiências públicas do PPA
A Prefeitura de São Caetano
inicia hoje (3) as audiências
públicas do PPA (Plano Pluria
nual) 2022-2025. O documento
estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos
pelo município pelos próximos quatro anos. Portanto, é
uma grande oportunidade de
a população responder qual cidade quer para o futuro.
As centenas de propostas apresentadas até aqui
foram formuladas pela prefeitura considerando o plano
de governo 2021-2024 e os
17 Objetivos de Desenvolvi
mento Sustentável, da ONU.
O PPA agora avança para uma
etapa fundamental, que é a
participação popular.
Os moradores poderão
participar de duas formas:
enviando suas críticas e
sugestões pelo site www.

saocaetanodosul.sp.gov.br;
e durante a realização das
audiências públicas, que,
por conta dos protocolos
sanitários de combate à covid-19, serão transmitidas
pelo canal da prefeitura no
YouTube (youtube.com/prefeituradesaocaetanodosul).
O PPA é fundamental para
nortear a Prefeitura, orientando a aplicação eficiente das
políticas públicas com o intuito
de atender às demandas da
população. Portanto, a participação da sociedade civil é essencial na construção de uma
cidade cada vez mais sustentável, acolhedora, inovadora,
transparente e saudável.
As audiências públicas do
PPA serão setorizadas, sempre
com transmissão pelo canal da
Prefeitura no Youtube, a partir
das 18h30. (Reportagem Local)

Anuncie
Fone: 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

Arte e Lazer

Terça-feira, 3 de agosto de 2021

6

jornalismo@diarioregional.com.br

SP pede ao governo federal o controle da Cinemateca
Secretário estadual de Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão diz que, em parceria com a Capital, pode resolver rapidamente a crise na instituição
São Paulo quer assumir a
gestão da Cinemateca Brasilei
ra, instituição da Secretaria
Especial da Cultura que vive
grave crise e foi atingida por
incêndio na última quintafeira. Ontem (2), Sérgio Sá
Leitão, secretário estadual de
Cultura e Economia Criativa e
ex-ministro da Cultura de Mi
chel Temer, disse que um ofí
cio, avaliado pela Procuradoria
Geral do Estado, foi enviado, à
tarde, para o governo federal.
Nele está a solicitação de
cessão da Cinemateca para o
governo do Estado, para que
seja gerida em parceria com
a Prefeitura da Capital.
O governador João Doria
(PSDB) já havia mencionado
esta ideia no sábado, durante
a reinauguração do Museu da
Língua Portuguesa.
A ideia, segundo Sá Leitão,
é que Estado e Prefeitura da
Capital compartilhem a gestão
da Cinemateca pelo tempo
que o governo federal quiser
– se quiser, claro. Na opinião
do secretário, um bom prazo
mínimo seria de 10 anos. “Isso
desoneraria completamente
o governo federal de qualquer
compromisso financeiro com
relação à Cinemateca. Estado
e prefeitura assumiriam as ob
rigações financeiras e, por meio

JF Diorio/Estadão Conteúdo

Fachada da Cinemateca Brasileira, situada na Vila Mariana, zona Sul da Capital, cuja gestão o Estado quer assumir

desse modelo de gestão com
organizações sociais, faremos
também a captação de recursos
de outras fontes”, explicou.
Dois fatos podem dificultar
a parceria. Secretário Especial
da Cultura, o ator Mario Frias
não gostou de uma postagem
do Museu da Língua Portu
guesa nas redes sociais – nela,
foi usado o gênero neutro,
“todes”. No Twitter, Frias falou
em “pirueta ideológica”.

O secretário escreveu: “To
marei medidas para impedir
que usem o dinheiro público
federal para suas piruetas ide
ológicas. Se o governo paulista
se comporta como militante,
vandalizando nossa cultura,
não o fará com verba federal.”
Com isso, veio a disputa
sobre quem era responsável
pela obra do museu, recon
struído depois de incêndio por
R$ 85,5 milhões, dos quais

40% vieram da Lei Rouanet,
segundo comunicado da Se
cretaria de Economia Criativa
do Estado de São Paulo.
As discussões continuaram
depois da publicação de de
creto assinado pelo presidente
Jair Bolsonaro (sem partido)
no último dia 27, com mudan
ças na Lei Federal de Incentivo
à Cultura. Segundo Sá Leitão,
São Paulo e outros estados já
se movimentavam para buscar

soluções a fim de reverter es
sas mudanças – que, em sua
opinião, ferem a Constitui
ção e o pacto federativo.
Ao compartilhar uma notí
cia comentando essa questão,
Mario Frias escreveu: “Não
tenho disputa com o governo
paulista, só não irei permitir
que João Doria queira usar
obras financiadas com o di
nheiro do governo federal
para fazer palanque político

pessoal. No mais, pode dar
chilique à vontade”.
“Se a Cinemateca é um
problema para o governo fede
ral, como parece que é, já que
está há dois anos nesta situa
ção, nós estamos oferecendo
uma solução, uma solução que
vai ser muito benéfica para a
Cinemateca. Queremos que a
Cinemateca Brasileira tenha
a excelência das instituições
culturais do governo de São
Paulo, como a Sala São Paulo,
a Osesp (Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo), a Pina
coteca e o Museu da Língua
Portuguesa. Se a Cinemateca
é um problema para o go
verno federal, nós temos a
solução”, disse Sá Leitão.
O secretário reconhece que
há ruídos na relação. “Sem
pre acreditamos numa relação
republicana com a União. Sei
que nem sempre vem sendo
essa a atitude do governo fed
eral, mas eles têm uma opor
tunidade de se redimir.” Se Sá
Leitão tem esperança de que a
proposta seja aceita? “Não há
razão, de ordem administrati
va ou de política cultural, para
que não aceitem essa proposta.
Se outras razões imperarem,
especialmente aquelas que não
ousam dizer seu nome, não
posso comentar.” (AE)

Shopping Praça da Moça, de Diadema, estende Com apoio da ONU, eMuseu inaugura exposição
exposição de brinquedos clássicos da Estrela sobre Olimpíadas e inclusão por meio do esporte
Divulgação

Quem passa no Shopping
Praça da Moça, em Diadema, é
convidado a voltar a ser criança
na exposição com mais de 120
brinquedos clássicos da Es
trela. O sucesso da atração
foi tanto que a exposição,
que ficaria no centro de
compras até 25 de julho,
foi estendida e perma
nece até o próximo dia
8, das 12h às 20h, na
Praça de Eventos.
Topo Gigio, Falcon,
Genius, Gui Gui, Puxa-Puxa
Batatinha, Colossus, Aqua
play e Boneca Bate Palminha
são alguns dos brinquedos da
Estrela que fazem parte da
memória de brasileiros de todas
as idades e compõe a Exposição
Brinquedos Clássicos.
A mostra conta ainda com os
brinquedos gigantes Genius, de
1,60 metro de diâmetro, e Cainão-Cai, com 2 metros de altura,
que proporcionam interação
com o público frequentador do
shopping, obedecendo o proto
colo de segurança do Plano São

Divu

lgaçã

Paulo de combate à pandemia.
Para brincar gratuitamente é
preciso reservar o ingresso pelo
portal de agendamento Sympla
(https://www.sympla.com.br).
“Pensamos em um evento
que pudesse proporcionar bons
momentos em família, de for
ma que pais relembrem a infân
cia e as histórias com cada ícone

o

da Estrela e filhos se divertam
com essas memórias e com os
brinquedos gigantes”, disse Da
niel Lima, gerente de Marke
ting do Praça da Moça.
“Trata-se de um acervo para
entreter crianças e emocionar
adultos”, completou Aires Fer
nandes, diretor de Marketing da
Estrela. (Reportagem Local)

O eMuseu do Esporte inau
gura hoje (3) a exposição virtual
“Reflexões Olímpicas e Digni
dade Humana”, que usa como
cenário os Jogos Olímpicos
e Paralímpicos para tratar de
temas sociais, humanos e es
portivos. A iniciativa é do eMu
seu do Esporte em parceria com
o Comitê Brasileiro Pierre de
Coubertin (CBPC) e apoio insti
tucional do Centro de Informa
ção das Nações Unidas para o
Brasil (UNIC Rio), da Organiza
ção das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) e da Agência da ONU
para Refugiados (ACNUR). Para
visitar a exibição acesse o site
emuseudoesporte.com.br.
A mostra conta ainda com
o apoio oficial do Grupo de
Pesquisa em Estudos Olímpi
cos da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
(PUC-RS) e tem a curadoria
dos professores Lamartine da
Costa, da Universidade Esta
dual do Rio de Janeiro (UERJ),
e Nelson Todt, da PUC-RS.

O conteúdo da exposição, um
dos 18 ambientes históricos do
eMuseu, será composto por ent
revistas com personalidades e es
pecialistas das áreas de filosofia e
estudos olímpicos, e reúne nove
países e cinco continentes. Serão
abordados quatro temas: Esporte
e Valores, Intersexualidade, Refu
giados e Liberdade de Expressão.
Para Nelson Todt, as políti
cas contemporâneas e as rela
ções humanas englobam todas
as camadas de uma sociedade,

e os Jogos Olímpicos não são
exceção. “O esporte imita a
vida, assim como as crises so
ciais também ecoam no ambi
ente olímpico, em atletas e seu
entorno”, explicou. Para o pro
fessor, o movimento olímpico
“provoca a reflexão sobre dig
nidade humana em resposta à
atual crise de valores, contri
buindo para o desenvolvimen
to da igualdade de gênero, paz,
bem-estar e redução de desi
gualdades.” (Reportagem Local)

Saúde
jornalismo@diarioregional.com.br
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Pandemia: 94% das crianças ou adolescentes
tiveram alguma mudança de comportamento
Sintomas relatados: 56% ganharam peso; 44% se sentiram tristes; 38% tiveram medo, e 34% perderam interesse pela escola
Crianças e jovens mais tristes,
agitados, nervosos e com medo
durante a pandemia é o cenário
que mostra a pesquisa Datafolha
“Onde e como estão as crianças e
adolescentes enquanto as escolas
estão fechadas?”, encomendada
pela Fundação Lemann e Instituto Natura. A pesquisa ouviu
1315 responsáveis por mais de
2.100 crianças e adolescentes
(4 a 18 anos) matriculados na
rede pública ou fora da escola,
de todo o Brasil. Também foram
entrevistados 218 com idade
entre 10 e 15 anos. O levantamento foi feito entre 16 de ju
nho e 7 de julho de 2021.
A pesquisa foi dividida em
quatro dimensões a partir da
visão de pais e responsáveis:
1.situação do ensino na pandemia, 2.segurança e atividades
no ambiente doméstico, 3.segurança alimentar, e 4. saúde
mental e comportamento. Os
resultados também contemplaram respostas dos próprios
jovens sobre a saudade da escola e os sonhos para o futuro.
De acordo com os pais e responsáveis, 94% das crianças
ou adolescentes tiveram alguma
mudança de comportamento

antes da pandemia. A avaliação
da alimentação como “ótima ou
boa”, por parte dos responsáveis,
caiu de 81% no período anterior à pandemia para 74% hoje;
“regular” aumentou de 16%
para 23%; e “ruim” se manteve
estável em 2%.
n AMBIENTE

durante a pandemia. A maioria
ganhou peso no período (56%);
44% se sentiram tristes; 38%
ficaram com mais medo; e 34%
perderam o interesse pela escola.
Entre os que ficam sozinhos em
casa são mais altos os índices dos
que passaram a dormir mais, ficaram mais quietos ou têm mais
dificuldades para dormir.
Também é possível notar

que crianças e adolescentes de
famílias com menor renda sofreram mais os efeitos da pandemia
em seus comportamentos: 59%
das crianças e jovens com renda
familiar até 2 salários-mínimos
tiveram ganho de peso; 51%
passaram a dormir mais; 48% ficaram mais agitados, 46% ficaram mais tristes, e 35% perderam
o interesse pela escola.

n ALIMENTAÇÃO

Outro impacto da pandemia
é a insegurança alimentar: 34%
das famílias afirmaram que a
quantidade de comida foi menos
que o suficiente. Nesta questão,
as desigualdades aparecem na
pesquisa de forma contundente.
Enquanto 46% das famílias no
Nordeste apontam insuficiência
na quantidade de comida, no Sul

esse dado cai para 18%. Entre os
que relataram insuficiência de
alimentos, 63% são pretos e pardos, 63% das famílias ganham
até 1 salário mínimo e 66% afirmaram que alguém dentro de
casa perdeu emprego ou renda
na pandemia.
O Datafolha também mos
trou que as refeições das crianças
e adolescentes eram melhores

Para saber onde e com
quem estão as crianças e adolescentes enquanto as escolas
estão fechadas, foram feitas
algumas perguntas aos responsáveis relativas à rotina. 10%
das crianças e jovens passam
o dia na casa de outras pessoas, sendo metade destes na
residência dos avós. Dos 90%
que ficam na casa de seus responsáveis (pai, mãe, madrasta
e/ou padrasto), 14% permanecem sozinhos no local ou apenas com irmãos, sem adultos
responsáveis. A pesquisa também mostrou que a rotina de
atividades em casa mudou:
37% das crianças e adolescentes estão jogando videogame
ou celular com mais frequência do que antes da Covid-19 e
43% aumentaram as horas de
TV. (Reportagem Local)

Pesquisa mostra que 75% dos jovens sentem falta das aulas presenciais
A pesquisa Datafolha
“Onde e como estão as crianças e adolescentes enquanto
as escolas estão fechadas?”,
ouviu jovens de 10 a 15 anos
para entender as suas expectativas e descobriu que 75%
deles sentem falta das aulas
presenciais ou de algum professor e 60% sentem falta do
convívio social e dos amigos.
Outro ponto importante
levantado pelas crianças e

adolescentes foi o que vem
daqui para a frente, pois 66%
acreditam que terão o futuro
muito ou um pouco prejudicado por conta da pandemia.
não só o futuro, mas os
sonhos dos jovens também
foram colocados em xeque.
40% dos jovens sonhavam
com profissões antes da Covid-19 e, agora, esse número
caiu para 37%. Também
surge uma nova variável de-

Aleitamento materno
traz benefícios à saúde bucal
A amamentação é a base da
alimentação e da saúde de toda
criança em seus primeiros anos
de vida. O aleitamento materno
fornece os nutrientes necessá
rios para a criança crescer e desenvolver uma boca saudável.
Além disso, o aleitamento é
um importante fator para a maturação e o aumento da musculatura
oral, promovendo o crescimento
do sistema estomatognático,
isto é, o conjunto de estruturas
bucais, preservando suas funções vitais como a sucção, mastigação, deglutição e respiração.
Para a cirurgiã-dentista Sylvia Lavínia Martini Ferreira,
presidente da Câmara Técnica de
Odontopediatria do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), há diversos fatores
determinantes (culturais, sociais e
econômicos), que fazem a mulher
e sua família optarem pelo aleitamento materno. “Deve haver o
envolvimento de vários setores
da sociedade, desde diretrizes legais e políticas, proteção legal de
apoio às mulheres que trabalham
e amamentam, até a formação
adequada de profissionais para
qualificar a atenção dos serviços

de saúde”, afirma.
Para chamar a atenção a essa
importante iniciativa de saúde
pública, entre 1º e 7 de agosto é
celebrada a Semana Mundial do
Aleitamento Materno (SMAM),
que neste ano traz o tema “Proteja a amamentação: uma res
ponsabilidade compartilhada”.
Os cirurgiões-dentistas têm
papel fundamental no apoio e
promoção do aleitamento materno. Por meio de consultas
regulares, que devem iniciar antes mesmo do nascimento do
bebê, os profissionais da saúde
bucal podem orientar as famílias no desafio de melhorar as
práticas com relação ao aleitamento materno e à alimentação
complementar saudável, sempre
destacando os seus benefícios.
“A amamentação previne
também a má oclusão e a cárie dentária, por retardar a
introdução de alimentos cariogênicos na dieta do bebê”,
completa a cirurgiã-dentista.
A OMS e o Ministério da
Saúde orientam que a amamentação seja exclusiva até 6 meses
e complementada até 2 anos ou
mais. (Reportagem Local)

pois da crise: 17% afirmaram
que seu sonho é que a pandemia acabe .
n ENSINO
A pesquisa mostrou que
3% das crianças e adolescentes não estão matriculados na escola. Desses, 32%
afirmaram não estar na escola por conta da pandemia
e outros 32% afirmaram
não encontrar vaga na rede

pública de ensino. Além disso, 62% das crianças fora da
escola têm entre 4 e 6 anos.
Sobre as atividades escolares para fazer em casa, os
estudantes estão fazendo as
tarefas recebidas (92%) e os
responsáveis afirmam estar
engajados com o processo
- 89% deles disseram acompanhar as atividades feitas
pelas crianças e adolescentes
na escola e nas aulas on-line.

53% dos estudantes dedicam até duas horas diárias
para essas tarefas.
Outro dado que chama
a atenção é o da diferença
regional na reabertura das
escolas. No geral, 34% das
escolas reabriram no país,
segundo os pais e responsáveis. Na região Sul, esse
número sobe para 62%, enquanto na região CentroOeste, cai para apenas 8%. O

acesso à internet também se
mostrou bastante desigual
entre as regiões e a renda
das famílias. Enquanto a
média geral mostra que 54%
têm banda larga em casa,
nas casas com menor renda
esse número é de 41%. Regionalmente, vemos que o
Nordeste tem 43% de famílias com acesso à banda larga
contra 68% do Sul. (Repor
tagem Local)

8 Publicidade Legal
Prefeitura do
Município de Diadema
ATA DE APURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
CONJUNTO DO CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social de Diadema) e CMDCA (Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
de Diadema) BIÊNIO 2021 – 2023.Ao trigésimo dia
do mês de julho de 2021 às 16h15 se reuniram no
Auditório da RECAD, localizado na Rua Oriente
Monti, 201, Jardim do Parque, Diadema, São Paulo,
para o processo de apuração da eleição dos Conselhos CMAS (Conselho Municipal de Assistência
Social de Diadema) e CMDCA (Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Diadema). Estiveram presentes no auditório da RECAD
a Comissão Eleitoral, fiscais e representantes dos
candidatos e candidatas. A Comissão Eleitoral deu
início ao processo após recebimento da primeira
urna e conferência documental, encaminhou para
as mesas de apuração, sendo os seguintes resultados: CMAS – Organizações da Sociedade Civil
(OSC) – Total de votos válidos: 844 (oitocentos e
quarenta e quatro). Total de votos nulos: 44 (quarenta e quatro). Total de votos brancos: 283 (duzentos e
oitenta e três). CMAS – Organizações da Sociedade
Civil (OSC) – eleitas: Associação Batista de Beneficência TABEA com 204 (duzentos e quatro) votos;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Diadema – APAE com 177 (cento e setenta e sete)
votos; Organização Não Governamental Mãos Amigas Internacional – ONGMAI com 126 (cento e vinte
e seis) votos; Núcleo Educacional da Santa Casa
de Diadema com 67 (sessenta e sete) votos; e as
seguintes Organizações não foram eleitas por obterem menor quantidade de votos, como segue: Associação Brasileira de Ação Social Cristã – ABASC
com 26 (vinte e seis) votos, Instituto de Ação Social
Enéas Tognini com 45 (quarenta e cinco) votos, Instituto Jêsue (Rananan) com 39 (trinta e nove) votos,
Lar São José com 47 (quarenta e sete) votos, Obra
Social São Francisco Xavier com 53 (cinquenta e
três) votos, Lar Assistencial Mãos Pequenas com
60 (sessenta) votos. CMAS – Usuários – Total de
votos válidos: 476 (quatrocentos e setenta e seis)
votos. Total de votos nulos: 10 (dez) votos. Total
de votos brancos: 691 (seiscentos e noventa e um)
votos. CMAS – Usuários – eleitos: Titular: BERNADETE BRUNO DE OLIVEIRA com 255 (duzentos
e cinquenta e cinco) votos; Titular: CLAUDETE DA
SILVA OLIVEIRA FERREIRA com 139 (cento e trinta
e nove) votos; Suplente: JOÃO BATISTA ARAUJO
DE OLIVEIRA com 82 (oitenta e dois) votos. Não
há segundo suplente. CMAS – Trabalhadores da
área – Total de votos válidos: 438 (quatrocentos e
trinta e oito) votos. Total de votos nulos: 21 (vinte
e um) votos. Total de votos brancos: 716 (setecentos e dezesseis) votos. CMAS – Trabalhadores da
área – eleitos: Titular: ADRIANA SOUSA ANDRADE
BONIFÁCIO com 198 (cento e noventa e oito) votos;
Titular: VILMA DE LIMA ANDRADE com 141 (cento
e quarenta e um) votos e como Suplente: DANIEL
FREITAS DE OLIVEIRA com 99 (noventa e nove)
votos. Não há segundo suplente. Ressalta-se que foi
aberta a quarta mesa de apuração, conforme consta
na ATA de encerramento das apurações que realizaram a contagem dos votos. Declarado o resultado
das eleições aos presentes encerrou-se às 20h20 a
apuração, e eu Francisleine Mendes Rezina, lavrei
a presente ata em duas vias de igual teor, que após
leitura foi assinada pelos membros da Comissão
Eleitoral do CMAS, fiscais e convidados, não havendo representantes dos candidatos ou fiscais dos
mesmos. Adriana dos Santos Arashiro Presidente
do CMAS Gestão 2019/2021.
ATA DE APURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
CONJUNTO DO CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social de Diadema) e CMDCA (Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
de Diadema) - BIÊNIO 2021 - 2023. Ao trigésimo
dia do mês de julho às 16h15 se reuniram no Auditório da RECAD, localizado na Rua Oriente Monti,
201, Jardim do Parque, Diadema, São Paulo, para
o processo de apuração da eleição dos Conselhos
CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social
de Diadema) e CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Diadema.
Estiveram presentes no auditório da RECAD a Comissão Eleitoral, fiscais e representantes dos candidatos e candidatas. A Comissão Eleitoral deu início
ao processo após recebimento da primeira urna e
conferência documental, encaminhou para as mesas de apuração, sendo os seguintes resultados:
CMDCA - Total de votos válidos: 1121 (mil cento e
vinte e um votos). Total de votos nulos: 42 (quarenta
e dois) votos. Total de votos brancos: 14 (quatorze
) votos. CMDCA - Organizações da Sociedade Civil
(OSC) – eleitas: PROJETA - Associação Projeto Jovem Esportista com 273 (duzentos e setenta e três)
votos. TABEA - Associação Batista de Beneficência
com 234 (duzentos e trinta e quatro) votos. ONGMAI
- Organização Não Governamental Mãos Amigas
Internacional com 128 (cento e vinte e oito) votos.
ACAESP - Associação Cultural Artística e Esportiva
do Estado de São Paulo com 128 (cento e vinte e
oito) votos. ACER Brasil - Associação da Criança
em Risco com 85 (oitenta e cinco) votos. Núcleo
Educacional da Santa Casa com 65 (sessenta e
cinco) votos. APAE - Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Diadema com 59 (cinquenta e
nove) votos. Obra Social São Francisco Xavier com
38 ( trinta e oito) votos. Não foram eleitas por terem menor quantidade de votos: Lar Escola Jêsue
Frantz com 37 (trinta e sete) votos. Lar São José
com 30 (trinta) votos. SODIPROM Camp Diadema
com 25 (vinte e cinco ) votos. ABASC - Associação
Brasileira de Ação Social Cristã com 12 (doze) votos. Lar Assistencial Mãos Pequenas com 7 (sete)
votos. Ressalta-se que foi aberta uma quarta mesa
de apuração, conforme descrito nas atas de apuração. Informamos ainda o empate ocorrido entre as
Organizações ONGMAI e ACAESP, foi definido critério de colocação conforme consta na Resolução
de Nº 10/2021 - Edital de Eleição, o qual define a
Organização com maior tempo inscrição no CMDCA, após consultado os documentos, a ONGMAI
ocupou o terceiro lugar, e a ACAESP o quarto lugar. Nada mais havendo, encerrou-se a apuração às
20h20, e eu Priscila Barbosa Olivo, lavrei a presente ata em duas vias de igual teor, que após lida foi
assinada pelos membros da Comissão Eleitoral do
CMDCA e convidados, visto que não havia presença
de fiscais e/ou representantes dos candidatos e candidatas para assinarem a presente ata. Fabiana de
Jesus Souza Ramos Presidente do CMDCA Gestão
2019/2021.

nedora para encerrar as atividades no prazo de 30
dias. § 3º O não atendimento ao previsto no § 2º,
a autoridade da Secretaria Municipal de Educação
deve comunicar, de imediato, à Prefeitura para providências de interdição do imóvel.”
2- Justificativa
Considerando o decreto nº 7891, de 05 de março de
2021 dispõe sobre a reclassificação do Município de
Diadema, de acordo com o Plano São Paulo e dá
outras providências, como forma de enfrentamento
da emergência e calamidade públicas decorrentes
da pandemia provocada pelo novo Corona vírus
(COVID-19). No Art. 1º - Ficam estendidas, no âmbito do Município de Diadema, as medidas de restrição impostas ao funcionamento de serviços, estabelecimentos comerciais em geral e circulação de
pessoas e bens estabelecidas no Decreto Estadual
nº, 64.994, de 28 de maio de 2020, conhecido como
“Plano São Paulo” para a fase 1 – vermelha.
A supervisão de Ensino argumenta que ao considerarmos o cumprimento do decreto nº 7891/21 como
meio para conter a disseminação da COVID-19, as
medidas mais restritivas impossibilitaram aos mantenedores das escolas de educação infantil cumprirem o disposto no art.29 § 1º, 2º e 3º. A Supervisão
de Ensino solicita a avaliação deste colegiado para
supressão os art.29 § 1º, 2º e 3º extinguindo-se os
prazos previstos. Em virtude da nova realidade, que
impossibilita ou descarta a necessidade de um atendimento presencial e da era digital que permite que
documentos sejam arquivados digitalmente, dispensando o arquivo de papeis, a Supervisão de ensino
solicita a avaliação do colegiado para que a entrega
de todos os documentos citados nessa deliberação
possa ser feita de forma digitalizada em formato
PDF e encaminhados A/C Supervisão de Ensino
pelo e-mail supervisaoseduc.diadema@gmail.com .
3- Análise
A Deliberação 05/20 nos traz o seguinte texto:
Seção II
Da primeira fase
Da verificação e da Análise Documental
A Comissão designada representada pelos conselheiros acima reuniu-se nos dias 30 de junho e 6
de julho com a finalidade de analisar o pedido e
estudar os documentos atendendo a legislação conforme segue:
Art. 13. Para a primeira fase da verificação e de
análise documental, os pedidos de autorização de
funcionamento devem conter:
I - Requerimento dirigido ao (a) Secretário (a) de
Educação do Município de Diadema ao qual compete a autorização - subscrito pelo responsável legal da entidade mantenedora, especificando a faixa
etária a ser atendida, com identificação da entidade
mantenedora, da unidade educacional e seus respectivos endereços. (modelo anexo I).
II – Prova de natureza jurídica da entidade mantenedora atualizada - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), no qual conste o código de atividade
de Educação Infantil (85.12.1.00, para pré-escola, e/
ou 85.11.2.00, para creche) acompanhada de cópia
autêntica do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG) do responsável legal.
III- Contrato Social ou Estatuto da Organização Social, e alterações quando houver, registrados junto
aos órgãos competentes: Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas da Comarca, e da sociedade
empresarial na Junta Comercial e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cópia autenticada).
IV - Termo de responsabilidade devidamente registrado por oficial de Registro de Títulos e Documentos (Cartório de Títulos e Documentos), firmado pelo
responsável legal da entidade mantenedora, referente às condições de segurança, higiene, definição
do uso do imóvel, exclusivamente para fins educacionais, e a capacidade financeira para manutenção
da unidade educacional, capacidade técnico- administrativa para manter o acervo e registro dos documentos escolares e cursos pretendidos. (original ou
cópia autenticada) (modelo anexo II)
V – Alvará de Localização e Funcionamento ou Certificado de Licenciamento Integrado – CLI, emitido
pelo sistema REDESIM (cópia autenticada).
VI – Plantas baixas (croqui) dos pavimentos do imóvel em escala e legíveis, em formato A3, demonstrando todos os espaços da escola e com respectiva
denominação, todas as dimensões internas, acessos e circulações, posição em relação à rua, legenda e carimbo com dados informativos, como nome
da unidade e do responsável, endereço completo,
indicação da escala, ordem das folhas e dos pavimentos (cópia autenticada).
VII- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestando que o imóvel possui as medidas de segurança
contra incêndio, previstas na legislação vigente (com
data dentro do prazo de validade cópia autenticada).
VIII- Licença sanitária, expedida pelo Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal
de Saúde com data dentro do prazo de validade ou
protocolo obtido naquele órgão (com data dentro do
prazo de validade cópia autenticada).
IX - Quadro descritivo dos ambientes/recursos e
distribuição de turmas nos espaços conforme planta
baixa – croqui (modelo anexo III)
X – Quadro descritivo dos funcionários administrativos. (modelo anexo IV)
XI – Quadro descritivo dos funcionários técnico-pedagógicos (modelo anexo V).
XII – Quadro descritivo dos funcionários operacionais (modelo anexo VI).
XIII - Documento que comprove a disponibilidade do
imóvel por prazo não inferior a dois anos: Contrato de Locação, Escritura do imóvel ou Contrato de
Compra e Venda (cópia autenticada).
Art. 29. Excepcionalmente, as escolas de educação
infantil em funcionamento até o ano de 2020, na
cidade de Diadema, sem autorização para funcionamento, deverão regularizar-se durante o ano de
2021, nos termos desta Deliberação.
§ 1º O prazo limite para protocolar o pedido de autorização na Secretaria Municipal de Educação será
02 de agosto de 2021.
§ 2º O não cumprimento do disposto no § 1º, a Secretaria Municipal de Educação deverá notificar imediatamente o responsável pela entidade mantenedora para encerrar as atividades no prazo de 30 dias.
§ 3º O não atendimento ao previsto no § 2º, a autoridade da Secretaria Municipal de Educação deve
comunicar, de imediato, à Prefeitura para providências de interdição do imóvel. Considerando o pedido
no Ofício SE nº 114/2021, solicitando a Revisão da
Deliberação CME nº 05/2020 - Normas para autorização de funcionamento e supervisão de unidades
privadas de educação infantil na cidade de Diadema, no que diz respeito aos artigos 13 e 29. Onde foram destacados no artigo 13 inciso III “constatamos
um equívoco na escrita ao solicitar Registro Junto
ao Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica a
Comarca e da Sociedade Empresarial da Junta Comercial. Pedimos a troca da “e” por “ou”, uma vez
que os documentos possuem finalidade semelhante
não sendo possível a emissão síncrona dos mesmos.” E nos incisos: II, III, IV, V, VI, VII, VIII e XIII
“são exigidas cópias autenticadas, porém durante
a análise dos mesmos notamos que parte desses
documentos são fornecidos pelo órgão competente
de forma digital.” E no Artigo 29 “A supervisão de
Ensino argumenta que ao considerarmos o cumprimento do decreto nº 7891/21 como meio para conter
a disseminação da COVID-19, as medidas mais restritivas impossibilitaram aos mantenedores das escolas de educação infantil cumprirem o disposto no
art.29 § 1º, 2º e 3º. A Supervisão de Ensino solicita a
avaliação deste colegiado para supressão os art.29
§ 1º, 2º e 3º extinguindo-se os prazos previstos.”
Solicitando ainda: “Que a entrega de todos os documentos citados nessa deliberação possa ser feita de
forma digitalizada em formato PDF e encaminhados
A/C Supervisão de Ensino pelo e-mail supervisaoseduc.diadema@gmail.com” No Artigo 13, sugerimos
a seguinte alteração nos incisos: II, III, IV, V, VI, VII,
VIII e XIII
II – Prova de natureza jurídica da entidade mantenedora atualizada - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), no qual conste o código de atividade
de Educação Infantil (85.12.1.00, para pré-escola, e/
ou 85.11.2.00, para creche) acompanhada de cópia
simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG) do responsável legal.
III- Contrato Social ou Estatuto da Organização Social, e alterações quando houver devidamente registrado junto ao órgão competente, Junta Comercial
do Estado (JUCESP). (cópia simples).
IV - Termo de responsabilidade devidamente registrado por oficial de Registro de Títulos e Documentos (Cartório de Títulos e Documentos), firmado
pelo responsável legal da entidade mantenedora,
referente às condições de segurança, higiene, definição do uso do imóvel, exclusivamente para fins
educacionais, e a capacidade financeira para manutenção da unidade educacional, capacidade técnicoadministrativa para manter o acervo e registro dos
documentos escolares e cursos pretendidos. (cópia
simples) (modelo anexo II)
V – Alvará de Funcionamento ou Certificado de Licenciamento Integrado – CLI, (cópia simples). As
empresas que apresentarem o documento emitido
pelo Sistema Integrado de Licenciamento (SIL) com
os registros na JUCESP e inscrição do CNPJ e já
constarem a emissão dos órgãos Centro de Vigilância Sanitária, Companhia Ambiental do estado de
São Paulo, Corpo de Bombeiros e Prefeitura dentro
do prazo de validade ficam dispensadas do cumprimento dos incisos VII e VIII.
VI – Plantas baixas (croqui) dos pavimentos do imóvel em escala e legíveis, em formato A3, demonstrando todos os espaços da escola e com respectiva
denominação, todas as dimensões internas, acessos e circulações, posição em relação à rua, legenda e carimbo com dados informativos, como nome
da unidade e do responsável, endereço completo,
indicação da escala, ordem das folhas e dos pavimentos (cópia simples).
VII- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestando que o imóvel possui as medidas de segurança
contra incêndio, previstas na legislação vigente com
data dentro do prazo de validade (cópia simples).
VIII- Licença sanitária, expedida pelo Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal

de Saúde com data dentro do prazo de validade ou
protocolo obtido naquele órgão com data dentro do
prazo de validade. (cópia simples).
XIII - Documento que comprove a disponibilidade do
imóvel por prazo não inferior a dois anos: Contrato de Locação, Escritura do imóvel ou Contrato de
Compra e Venda com firmas reconhecidas (cópia
autenticada). Também sugerimos o acréscimo do
inciso XIV conforme segue:
XIV – Os documentos citados no artigo 13 devem
ser digitalizados e enviados no formato PDF A/C
Supervisão de Ensino no e-mail supervisaoseduc.
diadema@gmail.com
No que diz respeito ao artigo 29, conforme segue
“Art. 29. Excepcionalmente, as escolas de educação
infantil em funcionamento até o ano de 2020, na
cidade de Diadema, sem autorização para funcionamento, deverão regularizar-se durante o ano de
2021, nos termos desta Deliberação.”
Sugerimos alteração no parágrafo primeiro conforme segue:
§ 1º O prazo limite para protocolar o pedido de autorização na Secretaria Municipal de Educação será
10 de dezembro de 2021.
§ 2º O não cumprimento do disposto no § 1º, a Secretaria Municipal de Educação deverá notificar imediatamente o responsável pela entidade mantenedora para encerrar as atividades no prazo de 30 dias.
§ 3º O não atendimento ao previsto no § 2º, a autoridade da Secretaria Municipal de Educação deve comunicar, de imediato, à Prefeitura para providências
de interdição do imóvel.
4. Considerações Finais
A Comissão após análise encaminha a seguinte proposta de alteração nos referidos artigos:
Art. 13
II – Prova de natureza jurídica da entidade mantenedora atualizada - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), no qual conste o código de atividade
de Educação Infantil (85.12.1.00, para pré-escola, e/
ou 85.11.2.00, para creche) acompanhada de cópia
simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG) do responsável legal.
III- Contrato Social ou Estatuto da Organização Social, e alterações quando houver devidamente registrado junto ao órgão competente, Junta Comercial
do Estado (JUCESP). (cópia simples).
IV - Termo de responsabilidade devidamente registrado por oficial de Registro de Títulos e Documentos (Cartório de Títulos e Documentos), firmado
pelo responsável legal da entidade mantenedora,
referente às condições de segurança, higiene, definição do uso do imóvel, exclusivamente para fins
educacionais, e a capacidade financeira para manutenção da unidade educacional, capacidade técnicoadministrativa para manter o acervo e registro dos
documentos escolares e cursos pretendidos. (cópia
simples) (modelo anexo II)
V – Alvará de Funcionamento ou Certificado de Licenciamento Integrado – CLI, (cópia simples). As
empresas que apresentarem o documento emitido
pelo Sistema Integrado de Licenciamento (SIL) com
os registros na JUCESP e inscrição do CNPJ e já
constarem a emissão dos órgãos Centro de Vigilância Sanitária, Companhia Ambiental do estado de
São Paulo, Corpo de Bombeiros e Prefeitura dentro
do prazo de validade ficam dispensadas do cumprimento dos incisos VII e VIII.
VI – Plantas baixas (croqui) dos pavimentos do imóvel em escala e legíveis, em formato A3, demonstrando todos os espaços da escola e com respectiva
denominação, todas as dimensões internas, acessos e circulações, posição em relação à rua, legenda e carimbo com dados informativos, como nome
da unidade e do responsável, endereço completo,
indicação da escala, ordem das folhas e dos pavimentos (cópia simples).
VII- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestando que o imóvel possui as medidas de segurança
contra incêndio, previstas na legislação vigente com
data dentro do prazo de validade (cópia simples).
VIII- Licença sanitária, expedida pelo Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal
de Saúde com data dentro do prazo de validade ou
protocolo obtido naquele órgão com data dentro do
prazo de validade. (cópia simples).
XIII - Documento que comprove a disponibilidade do
imóvel por prazo não inferior a dois anos: Contrato de Locação, Escritura do imóvel ou Contrato de
Compra e Venda com firmas reconhecidas (cópia
autenticada).
XIV – Os documentos citados no artigo 13 devem
ser digitalizados e enviados no formato PDF A/C
Supervisão de Ensino no e-mail supervisaoseduc.
diadema@gmail.com
Art. 29.
§ 1º O prazo limite para protocolar o pedido de autorização na Secretaria Municipal de Educação será
10 de dezembro de 2021.
5. Voto da comissão
A comissão vota favoravelmente as alterações propostas.
Diadema, 06 de Julho de 2021
Conselheiros Relatores
Ana Paula Noveli Saran da Silva
Carla Santos Ferreira
Denize Borges do Amaral
Elisabete Marques Pereira de Oliveira
Maria das Graças Teixeira Alves
Sandra Regina Ferreira Beles
6. Decisão do Conselho Pleno
Aprovado
Plenária virtual, em 28 de Julho de 2021.
Cons. Elisabete Marques Pereira de Oliveira
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS
E PATRIMÔNIO
ERRATA
Pr. Eletrônico: 035/21 - PC: 030/21. Forn. De Mat.
De Enfermagem – R. De P.. Na publicação do Diário
Regional do dia 27/06/21, Onde se-lê: 06 Tubo Traqueia Silicone Adulto 120 cm. Qtde: 50 Uni. Vlr Unit:
R$180,00, lê-se: 06 Tubo Traqueia Silicone Adulto
120 cm. Qtde: 50 Uni. Vlr Unit: R$150,00.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
DE 02/08/21: PORTARIAS: 1271, EXONERA a
contar de 02/08/2021, POTIRA JULIANA ULBRICH, Pront. 119806, OFICIAL DE GABINETE III, SG.
1272, EXONERA a contar de 02/08/2021, LARISSA
DE CASSIA MINICCELI OLIVEIRA, RG. 50028015,
CHEFE DE SERVIÇO, SMAS. 1273, NOMEIA a contar de 02/08/2021, LARISSA DE CASSIA MINICCELI OLIVEIRA, RG. 50028015, OFICIAL DE GABINETE III, SE. 1274, EXONERA a contar de 02/08/2021,
MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOTA, Pront.
119809, CHEFE DE DIVISÃO, SS. 1275, EXONERA
a contar de 02/08/2021, TATIANA FERREIRA DA
SILVA, Pront. 119565, ASSISTENTE DE DIRETORIA, SS. 1276, NOMEIA a contar de 02/08/2021,
MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOTA, RG.
25.054.113-0, ASSISTENTE DE DIRETORIA, SS.
1277, NOMEIA a contar de 02/08/2021, TATIANA
FERREIRA DA SILVA, RG. 30.863.046-4, COORDENADOR DE UNIDADE, SS. 1278, COMISSIONA a contar de 02/08/2021, MAURILIO TADEU DO
NASCIMENTO, Pront. 108716, CHEFE DE DIVISÃO, SS. 1279, EXONERA a contar de 02/08/2021,
DARIO DA SILVA BARBOSA, Pront. 119639, CHEFE DE SERVIÇO, SEHAB. 1280, CESSA a contar
de 02/08/2021, Portaria GP nº 896 de 02/03/21, que
colocou à disposição do Escritório Regional do Município de Diadema da JUCESP, MAURILIO TADEU
DO NASCIMENTO, Pront. 108.716.
Despacho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho: Edital de Chamamento Público
nº 001/2021 – PE. Nº 16986/2021 – A Prefeitura do
Município de Diadema, Estado de São Paulo, torna
público que realizará Chamamento Público. Objeto:
Assessoria Técnica aos Empreendimentos Populares e Solidários existentes e que serão criados no
município de Diadema, sob a supervisão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e
da IPEPS - Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidários. Os interessados deverão protocolar envelope identificado com cópia dos
documentos exigidos no Edital, na IPEPS situada
na rua Prof. Evandro Caiafa Esquível, 127 Centro,
Diadema/SP até às 17h do dia 08/09/2021. O Edital em sua íntegra poderá ser retirado através do
endereço eletrônico: http://www.diadema.sp.gov.br/
sedet-sobre-a-secretaria. Diadema, 03 de agosto
de 2021- Joel Fonseca – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.
40º CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2021
- A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA,
através da Secretaria de Administração e Gestão
de Pessoas no uso de suas atribuições legais, informa que a CLASSIFICAÇÃO FINAL ao CARGO DE
AGENTE SERVIÇOS COZINHA II - COZINHEIRO,
está disponível no site do Instituto Zambini www.
zambini.org.br e no site da Prefeitura www.diadema.
sp.gov.br . Diadema, 2 de agosto de 2021. ODAIR
CABRERA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE PESSOAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA.

ä

GABINETE DA SECRETÁRIA
Portaria nº 06/2021 de 28 de julho de 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Ana
Lúcia Sanches, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e, considerando as disposições
contidas no § 2º, do artigo 211, da Constituição Federal; no disposto no inciso IV, do artigo 11, da Lei
Federal nº 9.394/96; com fundamento no artigo 4º,
da Lei Municipal nº 3763/2018
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovada a Deliberação CME Nº
01/2021, que faz a Revisão da Deliberação 05/20
nos seus artigos 13 e 29, que fixa normas para
autorização de funcionamento e supervisão de unidades privadas de educação infantil na cidade de
Diadema.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.Esta Portaria entra em vigor
a partir desta data.Ana Lúcia Sanches Secretária de
Educação
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 06, DE 28 DE
JULHO DE 2021.
DELIBERAÇÃO CME Nº 01/2021
Revisão da Deliberação 05/20 nos seus artigos 13
e 29, que fixa normas para autorização de funcionamento e supervisão de unidades privadas de educação infantil na cidade de Diadema
I – RELATÓRIO
1 -Histórico
O Conselho Municipal de Educação em 18 de Novembro de 2020 aprovou a Deliberação 05/20 que
Fixa normas para autorização de funcionamento e
supervisão de unidades privadas de educação infantil na cidade de Diadema, e revoga a Deliberação
CME n° 01/18 e Deliberação CME nº 04/19.Em 23
de junho de 2021, o Conselho municipal de Educação recebeu o Ofício SE nº 114/2021, solicitando a
Revisão da Deliberação CME nº 05/2020 - Normas
para autorização de funcionamento e supervisão de
unidades privadas de educação infantil na cidade
de Diadema. No seu art. 13 e no art. 29 nos quais
constam:
No art. 13 inciso III constatamos um equívoco na
escrita ao solicitar Registro Junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica a Comarca e da Sociedade Empresarial da Junta Comercial. Pedimos
a troca da “e” por “ou”, uma vez que os documentos
possuem finalidade semelhante não sendo possível
a emissão síncrona dos mesmos.
No Art. 13, incisos: II, III, IV, V, VI, VII e VIII são exigidas cópias autenticadas, porém durante a análise
dos mesmos notamos que parte desses documentos são fornecidos pelo órgão competente de forma
digital. Solicitamos a avaliação desse colegiado,
para que os documentos sejam exigidos como cópia
simples. Exceto os documentos pessoais RG e CPF
do responsável, citados no inciso II, que deverão vir
como cópias autenticadas. No inciso XIII – Contrato de locação ou Contrato de compra e Venda do
imóvel, solicitamos a troca da “cópia autenticada”
por cópia simples com reconhecimento de firma, em
cartório, das assinaturas do contrato (locador e locatário). No artigo 29 consta:
“Excepcionalmente, as escolas de educação infantil em funcionamento até o ano de 2020, na cidade
de Diadema, sem autorização para funcionamento, deverão regularizar-se durante o ano de 2021,
nos termos desta Deliberação. § 1º O prazo limite
para protocolar o pedido de autorização na Secretaria Municipal de Educação será 02 de agosto de
2021. § 2º O não cumprimento do disposto no § 1º,
a Secretaria Municipal de Educação deverá notificar
imediatamente o responsável pela entidade mante-
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avisos

VB 2103 ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
pessoa jurídica - PJ torna público que requereu ao Semasa, Autorização Ambiental
para Transplante de árvore isolada dentro
ou fora de APP, para Construção de Edifício
Multifamiliar Vertical, sito à Avenida Padre
Anchieta, 467 x Esq. Rua das Esmeraldas,
Bairro Jardim – Santo André/SP e declara
aberto o prazo de 30 dias para manifestação
escrita, endereçada ao Semasa.

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DE DIADEMA EDITAL
CONVOCATÓRIO DE ASSEMBLÉIA
EXTRAORDINARIA SETORIAL
DA EDUCAÇÃO
O Sindicato dos Funcionários Públicos de
Diadema, por seu presidente, ao final assinado, com base nos Artigos 24º, §1º e § 2º,
25º, I e II, 26, §1º, 27º, §1º e §2º, de seu estatuto social, faz saber a todos os servidores
estatutários e celetistas que este edital virem
ou dele tomarem conhecimento, que será
realizada de forma remota, em razão do
cenário de PANDEMIA global do Coronavírus
(COVID-19) em que é necessário manter o
isolamento social e evitar a aglomeração de
pessoas, ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA
SETORIAL DA EDUCAÇÃO, no próximo
dia 06 (seis) do mês de agosto do corrente
ano, às 18:30 horas, com quórum mínimo
de 2% (dois por cento) dos servidores em
primeira chamada e com qualquer número
de servidores em segunda chamada às 19:00
horas, para deliberação da seguinte pauta:
RETORNO DO ENSINO PRESENCIAL NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS. A participação dos/
as servidores/as será por meio do link aplicativo ZOOM que neste dia estará disponível
no site do Sindicato http://sindema.org.br. e
na página Facebook/sindema.org.
Diadema, 02 de agosto de 2021.
RITCHIE SOARES BARBOSA MARTINS
Presidente
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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:

tendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos
14/03/1993, residente em DIADEMA - SP,
filho de EDVALDO LOPES DE SIQUEIRA e
de ARACI BISPO PEREIRA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheira,
nascido em Juazeiro - BA, aos 10/11/1991,
residente em DIADEMA - SP, filho de JAILSON
PEREIRA MUNIZ e de ELIANA MARIA DA
SILVA MILITÃO MUNIZ;

FELIPE EDUARDO DA SILVA ROCHA e GIOVANNA DE SOUSA REIS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, operador
de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos
15/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho
de ERINALDO ROCHA DE LIMA e de NUBIA
SOLANGE DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido
em Diadema - SP, aos 19/07/1996, residente
em DIADEMA - SP, filho de GILMAR DE OLIVEIRA REIS e de GRACIENE APARECIDA
DE SOUSA;

AGNALDO HONORIO BARBOSA DA SILVA
e MARIZA LUCIANA FIDELES DA SILVA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, agente administrativo, nascido em
São Paulo - SP, aos 07/04/1971, residente em
DIADEMA - SP, filho de JORGE BARBOSA DA
SILVA e de NARAIDE HONORIO DA SILVA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos
05/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho
de ANTONIO EUZÉBIO DA SILVA e de MARIA
JOSÉ FIDELES DA SILVA;

JOSÉ VAGNER DE SOUSA JUNIOR e
WYLLYANE LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, cabelereiro, nascido em
Diadema - SP, aos 15/03/2001, filho de JOSÉ
VAGNER DE SOUSA e de MARIA MARLENE
RIOS ; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, babá , nascido em Recife - PE,
aos 26/04/2001, filho de EDILSON MELO DOS
SANTOS e de SARA MARIA DE OLIVEIRA;

VICENTE CARLOS DE OLIVEIRA e SILVIA
CRISTINA PEREIRA ALVES , sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado,
autonomo , nascido em Paula Cândido - MG,
aos 15/05/1965, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e de
CÂNDIDA REIS DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
técnica em enfermagem, nascido em PONTA
GROSSA - PR, aos 21/03/1981, residente em
DIADEMA - SP, filho de AMARO ALVES e de
ELZA TERESINHA PEREIRA ALVES ;

LUIZ FERNANDO MEDEIROS NASCIMENTO
e ISIS AMANDA MATOS PACHECO, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
gerente administrativo, nascido em São Paulo
- SP, aos 03/08/1988, residente em DIADEMA
- SP, filho de LUIS CARLOS NASCIMENTO e
de NILVA MEDEIROS NASCIMENTO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado,
policial militar, nascido em Caieiras - SP, aos
18/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho
de PAULO SERGIO SOARES PACHECO e de
ANA PAULA MATOS;
JOÃO PAULO DE ANDRADE SILVA e THALITA DA CONCEIÇÃO , sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro , solteiro, instalador
de internet , nascido em SÃO BERNARDO
DO CAMPO - SP, aos 29/03/1994, residente
em Diadema - SP, filho de CICERO PAULO DA
SILVA e de MARISETE DE ANDRADE DA SILVA ; e a pretendente: nacionalidade brasileira
, solteiro, boleira , nascido em DIADEMA - SP,
aos 11/09/1997, residente em DIADEMA - SP,
filho de CRISALIA DA CONCEIÇÃO;
PABLO ALMEIDA DA SILVA e JOSEANE SILVA
DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em
Diadema - SP, aos 19/10/1990, residente em
DIADEMA - SP, filho de LUCIANO ALMEIDA
DA SILVA e de MÁRCIA PEREIRA DA SILVA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em Coaraci - BA, aos
13/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSILTON CARDOSO DOS SANTOS e de
LUZIA SANTANA DA SILVA;

DIOMIDIO JOÃO DOS SANTOS e EDINALDA
FERREIRA GONÇALVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado,
autônomo, nascido em Boquira - BA, aos
25/05/1974, residente em DIADEMA - SP, filho
de MARCOLINO JOÃO DOS SANTOS e de
MARIA SEVERINA FILHA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar,
nascido em Pimenteiras - PI, aos 05/12/1973,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA GONÇALVES DA SILVA e de ANTONIA
FERREIRA DA SILVA;
RUDINEI MARTINIANO DA SILVA e VANIA
SANTIAGO SOUSA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em
refrigeração, nascido em São Paulo - SP, aos
01/11/1975, residente em DIADEMA - SP, filho
de VALMIR NOGUEIRA DA SILVA e de ABENIR
MARTINIANO DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, administradora
de empresas, nascido em São Paulo - SP, aos
30/10/1979, residente em DIADEMA - SP, filho
de MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO SOUSA;

WALTER SILVA BRAGA e BRUNA DE MENDONÇA BITTENCOURT CORRÊA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, estagiário, nascido em Manaus - AM,
aos 11/10/1997, residente em Diadema - SP,
filho de WALTER BRAGA DE SOUSA e de
SEMIRAMIS SILVA BRAGA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, professora,
nascido em São Paulo - SP, aos 20/09/1993,
residente em São Paulo - SP, filho de FRANCISCO JOSÉ BITTENCOURT CORRÊA e
WANDRYUS SALES DE SOUZA e LETICIA de SIBELE DE MENDONÇA BITTENCOURT
RAMOS WITASKI, sendo o pretendente: CORRÊA;
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma,
nascido em São Bernardo do Campo - SP,
aos 18/07/2002, residente em DIADEMA - SP, REINAN CÁSSIO CHAVES SÁ TELES e
filho de WANDERSON ALVES DE SOUZA e ROSILENE SANTOS DE ALMEIDA, sendo o
de VIVIANE ALMEIDA SANTOS DE SOUZA; pretendente: nacionalidade brasileira, solteie a pretendente: nacionalidade brasileira, ro, autonomo, nascido em Boquira - BA, aos
solteiro, do lar, nascido em Itanhaém - SP, 22/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho
aos 04/04/2003, residente em DIADEMA - SP, de ANASTÁCIO GOMES DE SÁ TELES e de
filho de JOSÉ ANTONIO WITASKI FILHO e de JOANICE FERREIRA CHAVES SÁ TELES; e
ELIETE VIEIRA RAMOS WITASKI ;
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, analista fiscal, nascido em Boquira - BA,
aos 05/09/1993, residente em DIADEMA - SP,
MÁRCIO TEIXEIRA DE MORAIS e VANICE filho de JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA e de
RIBEIRO DE MORAIS, sendo o pretendente: MARGARIDA VALDILENE ARAÚJO SANTOS
nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, DE ALMEIDA;
nascido em Maringá - PR, aos 19/05/1978,
residente em Diadema - SP, filho de GERALDINO TEIXEIRA DE MORAIS e de ANTONIA WALLISON OLIVEIRA ALVES e ANA ESTHER
DO NASCIMENTO MORAIS; e a pretendente: CONCEIÇÃO SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, geren- nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de
te, nascido em Nova Esperança - PR, aos padeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos
26/03/1980, residente em Diadema - SP, filho 24/10/1997, residente em DIADEMA - SP,
de JOSE MARIA TEIXEIRA DE MORAIS e de filho de JOÃO ADJACIR DA SILVA ALVES e
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE MORAIS; de MARIA ELIANA PRIMO DE OLIVEIRA; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos
LUAN TORRES DE OLIVEIRA e GABRIELLE 24/03/2003, residente em DIADEMA - SP, filho
DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente: de JOSÉ WALTER DA SILVA e de ADRIANA
nacionalidade brasileira, solteiro, analista e CONCEIÇÃO SILVA;
desenvolvedor de sistemas, nascido em São
Bernardo do Campo - SP, aos 01/06/1993, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO JAIME CLEBER DA SILVA e ALBA MARIA
ZILMAR DE OLIVEIRA e de MARIA DO CAR- FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:
MO TORRES; e a pretendente: nacionalidade nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de
brasileira, solteiro, publicitária, nascido em São limpeza, nascido em Cajazeiras - PB, aos
Bernardo do Campo - SP, aos 25/03/1994, 27/04/1981, residente em Diadema - SP, filho
residente em São Bernardo do Campo - SP, de JOSÉ DA SILVA e de MARIA DA SILVA;
filho de IRAN FELIX DA SILVA e de SANDRA e a pretendente: nacionalidade brasileira,
SIQUEIRA DE OLIVEIRA SILVA;
solteiro, Do lar, nascido em DIADEMA - SP,
aos 30/09/1982, residente em Diadema - SP,
filho de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA e
EMERSON DE SOUZA MARIA e THAÍS de CÉLIA MARIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA;
PEREIRA DA COSTA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, microempresário, nascido em Santo André - SP, aos MISAEL MANOEL DA SILVA e MARIANA
06/01/1985, residente em DIADEMA - SP, COSTA MOREIRA BISPO, sendo o pretendenfilho de BENEDITO JOSÉ MARIA e de LUCIA te: nacionalidade brasileira, solteiro, gerente
AGNELIA DE SOUZA ALVES; e a pretenden- comercial, nascido em Porto Calvo - AL, aos
te: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 24/01/1990, residente em DIADEMA - SP,
administrativo, nascido em São Bernardo do filho de MANOEL PAULINO DA SILVA e de
Campo - SP, aos 28/09/1987, residente em IRACI QUITERIA DA SILVA; e a pretendente:
DIADEMA - SP, filho de NORMANDO PEREIRA nacionalidade brasileira, solteiro, advogada,
DA COSTA e de MARIA ELIANE DA CRUZ;
nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/1989,
residente em DIADEMA - SP, filho de DEUSDETE MOREIRA BISPO e de MARIA JOSÉ
WILLIAN BISPO SIQUEIRA e ÉRICA THAÍS COSTA MOREIRA BISPO;
DA SILVA MILITÃO MUNIZ, sendo o pre-
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SILVA PINHEIRO;
ABNAILTO NUNES CERQUEIRA e MARIA
APARECIDA SILVA LOPES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
segurança, nascido em Miguel Calmon - BA,
aos 11/09/1986, residente em DIADEMA - SP,
filho de ANTÔNIO FERNANDES CERQUEIRA e de MARILEIDE NUNES DA SILVA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Remígio - PB, aos
15/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSÉ LOPES FILHO e de LUIZA HELENA
DA SILVA LOPES;
WELIS SANTOS DE ALMEIDA e ADRIELLE
COSTA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, nascido em
São Bernardo do Campo - SP, aos 20/10/2000,
residente em São Bernardo do Campo - SP,
filho de AGENOR PEREIRA DE ALMEIDA e
de DEUZAMAR DE ALMEIDA DOS SANTOS;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Santa Quitéria do
Maranhão - MA, aos 23/08/2003, residente em
DIADEMA - SP, filho de GENIVALDO PEREIRA
DA SILVA e de ADRIANA DA COSTA;
WALTER SOUZA TEIXEIRA e MARIA NAZARÉ
TAVARES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, taxista, nascido em
Vitória da Conquista - BA, aos 05/04/1956,
residente em DIADEMA - SP, filho de VITÓRIO
AGNELO TEIXEIRA e de MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, cuidadora
de idosos, nascido em Ipanguaçu - RN, aos
02/11/1949, residente em DIADEMA - SP,
filho de PANTALIÃO TAVARES DA SILVA e de
MARIA MADALENA TAVARES;
MARIO UILSON JORGE e GRACIMEYRE
SAMPAIO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, empreiteiro, nascido
em Umuarama - PR, aos 16/07/1964, residente
em São Paulo - SP, filho de VERGINIA SEBASTIANA JORGE; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, técnico em segurança
do trabalho, nascido em Amargosa - BA, aos
19/12/1971, residente em Diadema - SP, filho
de RAIMUNDA EMILIA SAMPAIO;
DENIVALDO FERREIRA DA SILVA e DANIELLE SANTOS SOUZA DE SANTANA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, nascido em SANTANA DO
CARIRI - CE, aos 06/03/1983, residente em
DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERREIRA DA
SILVA e de MARIA FRANCISCA DA SILVA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auxiliar de limpeza, nascido em ABREU E LIMA
- PE, aos 16/06/1983, residente em DIADEMA
- SP, filho de SEVERINO SOARES DE SANTANA e de DORALICE SANTOS DE SOUZA;
RICARDO AUGUSTO CIONI ENGRACIA
GARCIA e BRENDA SOARES DE SÁ, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos
21/05/1995, residente em SÃO PAULO - SP,
filho de MARCELO ENGRACIA GARCIA e de
ROSEMARY CIONI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, nascido
em Diadema - SP, aos 25/09/1997, residente
em DIADEMA - SP, filho de CLAUDINEI GOMES DE SÁ e de IRENE SOARES RIBEIRO;
IGOR CARLOS PEREIRA DA SILVA e KARINE
KEITHY OLIVEIRA CANDIDO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, nascido em Diadema - SP,
aos 02/03/1997, residente em DIADEMA - SP,
filho de EUFRÁSIO CARLOS DA SILVA SOBRINHO e de CATIA ELISIA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, autonoma, nascido em São Bernardo
do Campo - SP, aos 15/11/1999, residente em
Diadema - SP, filho de AGUINALDO CANDIDO
e de ANDREIA DA CRUZ OLIVEIRA;

FELIPE MANES MARCHETTO e MAYRA
MARIA SILVA ARAÚJO, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, Motoboy,
nascido em Tatuí - SP, aos 19/03/1989, residente em Diadema - SP, filho de PAULO ROBERTO MARCHETTO e de CARMEM MARIA
ARAUJO LIMA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, Secretária, nascido em
Teresina - PI, aos 01/04/1994, residente em
DIADEMA - SP, filho de IZAIAS CRUZ ARAÚJO
e de MODESTINA FELIPE DA SILVA;
VINICIUS DOS SANTOS ORASMO e REGIANE ALMEIDA DA SILVA , sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de
inteligência, nascido em São Paulo - SP, aos
20/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho
de CELSO LUIZ ORASMO e de ROSANA
PAES DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, dentista, nascido
em Diadema - SP, aos 27/10/1991, residente
em DIADEMA - SP, filho de ADEVANIR CANDIDO DA SILVA e de PALMIRA ROSA DE
ALMEIDA DA SILVA;
ANTONIO VIANA FIGUEREDO JUNIOR e
JÚLIA CHRYSTIN DA CUNHA OLIVEIRA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro
, solteiro, bancário, nascido em Diadema - SP,
aos 28/01/1999, residente em Diadema - SP,
filho de ANTONIO VIANA FIGUEREDO e de
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FIGUEREDO; e a pretendente: nacionalidade brasileira
, solteiro, corretora de seguros , nascido em
DIADEMA - SP, aos 18/08/1998, residente em
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DE
OLIVEIRA e de QUELI REGINA DA CUNHA
OLIVEIRA;
FRANCISCO JEFERSON GUIMARÃES PEREIRA e TAINÁ DE LIMA VIEIRA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
eletricista, nascido em Barra do Corda - MA,
aos 04/12/1987, residente em Diadema - SP,
filho de FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA e
de ANTONIA GUIMARÃES PEREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do
lar, nascido em Diadema - SP, aos 19/09/1993,
residente em Diadema - SP, filho de PAULO
GOMES VIEIRA e de MARIA EDNA LIMA;
LUCAS CARLOS DUARTE SILVA e BRUNA DE
SOUSA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro, torneiro mecânico
, nascido em Diadema - SP, aos 15/06/2001,
residente em DIADEMA - SP, filho de RINALDO
CARLOS DA SILVA e de ANDRÉIA TEREZA
DUARTE DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro, operadora de
logística , nascido em SÃO BERNARDO DO
CAMPO - SP, aos 30/05/2002, residente em
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SERGIO DA
SILVA e de ROMENIA DE SOUSA GOMES;
JOHATAN BARBOSA ARAÚJO e GRAZIELE
BATISTA DO NASCMENTO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
ajudante, nascido em Feira de Santana - BA,
aos 10/09/1992, residente em Diadema - SP,
filho de ANTONIO RAIMUNDO GOMES
ARAÚJO e de VILMA GOMES BARBOSA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, assistente comercial, nascido em
São Paulo - SP, aos 22/12/1994, residente em
Diadema - SP, filho de ELISANGELA BATISTA
DO NASCIMENTO;
DANIEL PIMENTEL DA SILVA e BIANCA
VIEIRA AMARO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, Autonomo, nascido
em Sao Paulo, aos 28/06/1998, residente em
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS
ROCHA DA SILVA e de CELIA PIMENTEL; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
Recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos
11/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSE MANOEL FILHO e de EDNA WILMA
VIEIRA DE SANTANA AMARO;

ÉWERTON RODRIGUES DOS SANTOS e
FERNANDA ZACARIAS SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
inspetor de qualidade, nascido em Diadema
- SP, aos 11/06/1994, residente em Diadema - SP, filho de EDVALDO BRANDÃO DOS
SANTOS e de MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA SANTOS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista,
nascido em Diadema - SP, aos 22/05/1994,
residente em Diadema - SP, filho de EDVALDO
ANTONIO DA SILVA e de SUELI APARECIDA
ZACARIAS DA SILVA;

LEVÍ LOPES SANT’ANNA e VANESSA
BARBOSA SANDES, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, Autônomo,
nascido em Guarulhos - SP, aos 25/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ROMILDO
DE SANT’ANNA e de MARIA MARTA LOPES
DA SILVA SANT’ANNA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, Autônoma, nascido
em São Paulo - SP, aos 24/02/1991, residente
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VIEIRA SANDES e de WALDEMIRA BARBOSA SANDES;

WILLIAN DE JESUS e TAÍS DOS SANTOS
REZENDE, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, impressor, nascido em
Diadema - SP, aos 14/09/1987, residente em
DIADEMA - SP, filho de MARIA APARECIDA
DE JESUS; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema
- SP, aos 14/04/1988, residente em DIADEMA
- SP, filho de MARIO REZENDE e de MARIA
CICERA DOS SANTOS REZENDE;

BRUNO ALVES FRANCISCO e PATRÍCIA
ALVES DA CRUZ, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, separado, montador
de móveis, nascido em Diadema - SP, aos
10/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho
de WALTEMIRO FRANCISCO e de ELENICE
DA SILVA ALVES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em
São Bernardo Do Campo - SP, aos 12/11/1991,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ
CARLOS DA CRUZ e de JUSSARA ALVES
VIEIRA DA CRUZ;

EDIMILSON QUIRINO DE QUEIROZ e KATIA
FILOMENA DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro , divorciado, porteiro
, nascido em PATOS - PB, aos 06/12/1967,
residente em DIADEMA - SP, filho de HERMES NOBREGA DE QUEIROZ e de ALZIRA
QUIRINO DOS SANTOS ; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, op. de
maquina , nascido em São Paulo - SP, aos
18/08/1970, residente em DIADEMA - SP, filho
de ALCIDES GOMES DA SILVA e de MARGARIDA FILOMENA DA SILVA;

FRANCISCO JULIANO MORAIS COSTA e
NAIARA CYNIRA DA SILVA PINHEIRO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, publicitário, nascido em Acaraú
- CE, aos 19/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO FERREIRA NETO e
de REGINA CÉLIA MORAIS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, técnica em
seguros, nascido em Mogi das Cruzes - SP, aos
07/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho
de ORIDES ALVES PINHEIRO e de WILMA DA

LUIZ CARLOS DA SILVA e MARIA ROSINEIDE
DE LIMA ROSENDO, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, projetista,
nascido em Santo André - SP, aos 30/11/1977,
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ
JOÃO DA SILVA e de MARIA LUCIA SANTOS
DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, inspetora de qualidade,
nascido em São Caetano do Sul - SP, aos
26/12/1975, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSE ROSENDO FILHO e de ANA ROSA
DE LIMA ROSENDO;
MATHEUS GUSTAVO DE FREITAS e VALÉRIA LOPES DE SOUSA , sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro , solteiro, estoquista
, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos
21/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho
de MESSIAS SIMPLICIO DE FREITAS e de
MARTA GUSTAVO DE FREITAS ; e a pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro, aux.
de escrita fiscal , nascido em DIADEMA - SP,
aos 27/03/2002, residente em DIADEMA - SP,
filho de FRANCISCO DA SILVA SOUSA e de
DALVANIR LOPES DE BARROS ;
STEPHANO RAMOS DE ALCANTARA e HAILA
SILVA DE SANTANA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, Operador
de máquina, nascido em São Bernardo do
Campo - SP, aos 22/07/1991, residente em
Diadema - SP, filho de ANTONIO FERNANDES DE ALCANTARA e de FATIMA RAMOS
DE OLIVEIRA ALCANTARA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de
RH, nascido em Feira de Santana - BA, aos
28/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSÉ ROQUE MOREIRA DE SANTANA
e de MARINEUSA CONCEIÇÃO DA SILVA;
EDNEI ANDRADE DA SILVA e RAYSSA
SPINELLI FERREIRA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, profissional
educação fisica, nascido em São Paulo - SP,
aos 06/09/1990, residente em DIADEMA - SP,
filho de EDNAILDO ANDRADE DA SILVA e de
DEBORA CRISTINA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, farmaceutica, nascido em SÃO BERNARDO DO
CAMPO - SP, aos 12/09/1995, residente em
DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO
FERREIRA JUNIOR e de MIRIAM SPINELLI
FERREIRA;
MARCOS ANTONIO DA SILVA e KALYTHA
MICKAELLY OLIVEIRA SERVALO, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auxiliar de montagem, nascido em Arapiraca AL, aos 31/05/1996, residente em DIADEMA
- SP, filho de ANTONIO LEANDRO DA SILVA
e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
analista de contas a pagar, nascido em Rondon do Pará - PA, aos 02/06/1996, residente
em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO DE
OLIVEIRA SÉRVALO e de MARTA DIAS DE
OLIVEIRA;
FABIO YUDI ONUKI e CAMILA DE DOMENICIS DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, Tecnico de
Mecatronica, nascido em São Paulo - SP, aos
12/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho
de CORNELIO TOSHIAKI ONUKI e de LIDIA
MINEKO TAMURA ONUKI; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, Biologa,
nascido em São Paulo - SP, aos 06/12/1984,
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO
FRANCISCO DA SILVA e de ALEXANDRINA
DE FATIMA DE DOMENICIS DA SILVA;
HÉLIO DE LIMA JACUNDINO e JULIANA
ALMEIDA LIMA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, analista de
planejamento, nascido em Diadema - SP, aos
21/10/1983, residente em Diadema - SP, filho
de ELOISIO FRANCISCO JACUNDINO e de
MARIA VALMIRA DE LIMA JACUNDINO; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, assistente de expedição, nascido em Januária - MG, aos 13/01/1984, residente em São
Paulo - SP, filho de BENTO PEREIRA DE LIMA
e de MARIA DE LOURDES ALMEIDA LIMA;
RICARDO ROSA DOS SANTOS e GRAZIELA
SOARES SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante,
nascido em São Paulo - SP, aos 27/09/1988,
residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL
MARTINHO DOS SANTOS e de CATARINA
FRANCISCO ROSA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em Belo Horizonte - MG,
aos 09/04/1989, residente em DIADEMA - SP,
filho de URANIO SOARES DE SOUZA e de
GERALDA MARIA DO ROSARIO SANTOS;
VALMIR SANTOS SILVA e LADYCLAIR
LINS DE SANTANA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro,
nascido em Serrinha - BA, aos 03/06/1966,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ
TUY CARNEIRO DA SILVA e de TEREZINHA DO SANTOS SILVA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar
de recepção, nascido em Recife - PE, aos
03/11/1964, residente em DIADEMA - SP, filho
de MARIO JOSE DE SANTANA e de LERICE
LINS DE SANTANA;
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, 3 de agosto de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.
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Não confie na sorte

Não adianta ter o melhor produto ou marca.
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