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saídas presidenciais

pandemia

Motocadas e viagens de Bolsonaro
custaram R$ 1,67 milhão só em diárias
de seguranças que o acompanham

CPI da Covid
no Senado deve
convocar e quebrar
sigilos de ‘gabinete
paralelo’, hoje

As viagens e os passeios de motocicleta do presidente Jair Bolsonaro já
consumiram R$ 1,67 milhão neste ano até o dia 28 de maio, somente em
diárias da equipe de segurança que o acompanha. Do total consumido com
diárias dos homens do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) - R$ 1,67
milhão -, a maior parte (R$ 1,54 milhão) foi para militares.
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Mortes por covid no ABC caem ao
menor patamar desde fevereiro

Em contrapartida, o número de casos cresceu 46,5% na mesma comparação, para 4.704 diagnósticos
O ABC encerrou a 22ª semana
epidemiológica deste ano, no último
sábado (5), com o menor número de
mortes por covid-19 desde meados de
fevereiro, quando foram registradas
203 mortes pela doença. O período
teve 201 óbitos pelo novo coronavírus,
total 39,8% inferior ao apurado nos
sete dias anteriores, quando 334 vidas

foram perdidas. Em contrapartida, a
região assiste à aceleração na curva de
casos, o que gera o temor de terceira
onda da pandemia. o número de casos
de covid-19 no ABC cresceu 46,5% na
mesma comparação, para 4.704 dia
gnósticos. Trata-se do patamar mais
elevado desde a 15ª semana epidemio
lógica, em abril, quando foram regis-

trados 5.497 ocorrências. Outro dado
que preocupa no ABC é que a taxa de
contágio do novo coronavírus registrou no último domingo (6) o 23º
dia consecutivo de alta. Segundo a
plataforma Info Tracker, mantida por
pesquisadores do campus São Carlos
da Universidade de São Paulo (USP)
e da Universidade Estadual Paulista

(Unesp), a velocidade de transmissão
estava no domingo em 1,02, ou seja,
cada 100 pessoas transmitem o novo
coronavírus para 102. Ainda segundo
a Info Tracker, a taxa de ocupação dos
leitos de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) caiu. Ontem (7), o indicador recuou para 71,8%, contra 72,7% uma
semana antes.
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Caixa Econômica
suspenderá parcelas
da imóveis por
até seis meses
A ‘Caixa Econômica Federal (CEF)
anunciou que suspenderá a cobrança
das prestações do financiamento imobiliário de beneficiários do auxílio emergencial e do seguro desemprego por até
seis meses. A medida foi tomada devido
à queda da renda das famílias por causa
da pandemia. A iniciativa valerá também para quem já está com parcelas
atrasadas. Esse público é de cerca de 160
mil mutuários.
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Suzel Tunes / PMSCS

são caetano

Prefeitura retoma
aulas presenciais na
Educação Infantil de
forma escalonada
A Prefeitura de São Caetano retomou
as aulas presenciais nas escolas da rede
municipal nesta segunda-feira (7) de
forma escalonada: inicialmente, para as
turmas G4 e G5 da Educação Infantil (4
e 5 anos de idade). A previsão é a de que, a
partir de 21 de junho, retornem às aulas
presenciais os 1º, 2º e 3º anos do Ensino
Fundamental e, a partir de 5 de julho,
os 4º e 5º anos. Em pesquisa realizada
pelas escolas, cerca de 80% dos pais e responsáveis responderam ser favoráveis
ao retorno”, destacou o secretário de
Educação, Fabricio Coutinho de Faria. A
pequena Laura, 5 anos, não via a hora de
chegar a segunda-feira.
Página 5 A pequena Laura, de 5 anos, é uma das crianças que não via a hora de chegar a segunda-feira

santo andré

Município abre
inscrições para
revisão do Marco
Regulatório da
Política Urbana
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saúde

Prefeitura de
Diadema prorroga
Campanha de
Prevenção ao Câncer
Bucal até dia 11
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expansão

Governo de São Paulo anuncia instalação
de Poupatempo em Rio Grande da Serra

O governo de São Paulo anunciou a
instalação de novos postos do Poupatempo em 20 municípios de diversas
regiões do Estado, dentre os quais em
Rio Grande da Serra. “Ao longo destes
dois anos e meio de gestão, nós estamos
entregando mais 122 Poupatempos.
É a maior entrega de Poupatempos da

história do Governo do Estado. Até o final da nossa gestão serão 340 unidades”,
destacou o governador João Doria, nesta segunda-feira (7), durante a coletiva.
Para atender cidades de menor porte,
as Ciretrans (Circunscrições Regionais
de Trânsito) serão transformadas em
Poupatempo.
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Pesquisa revela que oito mulheres foram
agredidas por minuto no último ano

Pesquisa divulgada nesta segundafeira (7) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que em meio à
pandemia de covid-19 no Brasil, uma
a cada quatro mulheres a partir dos 16
anos afirma ter sido vítima de algum
tipo de violência nos últimos 12 meses. O levantamento também aponta

que o país registrou, em média, oito
mulheres agredidas fisicamente por
minuto. Os dados integram a terceira
edição da pesquisa “Visível e Invisível
- A vitimização de mulheres no Brasil”,
realizada pelo Instituto Datafolha, a
pedido do Fórum, que desta vez teve
financiamento da Uber.
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Ribeirão Pires
é a primeira
cidade da Região
Metropolitana a
vacinar caminhoneiros
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Reprodução Trailer

dia 17

Entre vários
projetos, Miguel
Falabella estreia
filme ‘Veneza’, ode
aos sonhos
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20º

Sol com
muitas
nuvens.
Pancadas
de chuva
à tarde
e à noite.

16º

“

Mesmo que já tenhas
feito uma longa
caminhada, há sempre
um novo caminho a fazer

“

Santo Agostinho
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PONTO DE VISTA

Maria vai com as outras
Conta a história que a mãe
de D. João VI, a rainha Maria
I, conhecida pela insanidade
mental, manifestada após a
morte do filho, costumava
passear às margens do rio
Carioca, no então bairro de
Águas Férreas. Tratada como
louca, era levada por suas
damas de companhia, origi
nando a expressão popular:
Maria vai com as outras.
Que hoje designa pessoa in
fluenciável, manobrada, sem
ideias próprias.
Há poucos dias, para justifi
car a razão pela qual o Partido
dos Trabalhadores não deve se
aliar a outros partidos na orga
nização de manifestações con
tra o governo, Lula disse que o
partido não pode ser “maria vai
com as outras”. O sempiterno
mandão do PT apenas atesta
a sentença que, por décadas,
tem sido o lume do petismo:
“primeiro, eu; segundo, eu; ter
ceiro, eu”. O PT não tem jeito.
Continua a se considerar um
território sem mácula, povo
ado por castos e puros, jamais
vestindo a couraça larga da cor
rupção, desvendada pela Ope
ração Lava Jato. E como sabe
tirar proveito das ocasiões.
Veja-se o favoritismo de
Luiz Inácio, nesse pior mo
mento do governo Bolsonaro,
alvo da indignação social que
cobra vacinas e melhor gestão
da pandemia. Solto por de
cisão do STF, parece vítima de
uma trama engendrada para
condenar o lulopetismo, que
novamente se arvora como
a Salvação da Pátria, desfral
dando as bandeiras da Justiça,
Liberdade e Democracia.
É tudo que o atual man
datário-mor deseja, por saber
que a polarização entre as duas
bandas – a extrema esquerda e
a extrema direita – acabará por
beneficiá-lo, bastando para tan
to uma economia recuperada
na proximidade de outubro de
2022. Lula não quer que o PT
siga o rumo dos demais parti
dos, mas gostaria que as mas
sas fossem “gado de mais” na
caminhada petista.
Nesse ponto, voltemos
ao “maria com as outras” que
abre este texto. Tanto o lu
lismo como o bolsonarismo
sabem que o cabo-de-guerra
a ser puxado pelas alas con
trárias será imã para atrair um

eleitorado sem rumo, sem
autonomia, disposto a in
tegrar um dos dois exérci
tos e, deste modo, fechar
a oportunidade para uma
candidatura que represente
verdadeiro compromisso
de mudança, de harmonia
e equilíbrio, de bom senso e
abertura de horizontes.
Confiar na mudança de
postura de Bolsonaro? Confi
ar em um PT como partido de
centro, como hoje prega Lula?
Lorota. Nem um nem outro
mudarão suas identidades,
forjadas no embate das e no
maquiavelismo mistificador
que embala suas posições no
arco ideológico.
É razoável apostar na ra
cionalidade que tem trans
ferido o voto do coração para a
cabeça. Racionalidade que au
menta com a sensação do déjà
vu, da velha briga, das lingua
gens chulas que têm sujado as
páginas da política, enfim, da
sensação de que o país patina,
mas não sai do lugar.
É triste constatar que o
preceito de John Stuart Mill,
em Considerações sobre o
Governo representativo, con
tinua iluminando as cabeças
ignaras de nossas plagas: há ci
dadãos ativos e cidadãos pas
sivos, e os governantes pre
ferem os segundos, porque
podem transformá-los em
um bando de ovelhas acos
tumadas a pastar o capim,
uma ao lado da outra, e a não
reclamar mesmo que, de vez
em quando, o capim seja es
casso. Haja Bolsa Família.
Só mesmo uma revolução
pela educação conseguirá
alargar os horizontes de um
amanhã próspero e mais fe
liz. Enquanto vivermos sob
regime de bolsas, prêmios,
recompensas, toma lá dá cá,
grupismo, neocoronelismo,
nossas raízes continuarão
amarradas ao status quo. Re
banhos comendo capim sob a
sombra do Estado, levadas de
um lado para outro, tocadas
pelo cajado de guias ambicio
sos, jamais terão autonomia
e independência. A única al
ternativa para sair dos currais
é a semente de uma educação
libertadora e vitalizante.
Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor titular
da USP e consultor político

CPI da Covid pode convocar e quebrar
sigilos de ‘gabinete paralelo’ nesta terça
Entre os alvos está o suposto grupo de assessoramento informal de Bolsonaro sobre a pandemia
O “gabinete paralelo” da
Saúde entrou na mira da CPI
da Pandemia. A comissão deve
votar, hoje (8), requerimentos
para convocar e quebrar sigilos
de supostos integrantes do gru
po de aconselhamento ao presi
dente Jair Bolsonaro. A reunião
está marcada para as 9h.
Os parlamentares que
rem ouvir o deputado federal
Osmar Terra (MDB-RS) e o
médico Paolo Zanotto. Em
setembro do ano passado,
participaram de um encontro
no Palácio do Planalto em que
o “gabinete paralelo” defen
deu o uso de cloroquina como
tratamento contra a covid-19
e pôs em dúvida a eficácia das
vacinas contra o coronavírus.
Osmar Terra é alvo de três
requerimentos — inicialmente
apresentados como pedidos de
convocação e depois convertidos
para convites. O vice-presidente
a CPI, senador Randolfe Ro
drigues (Rede-AP), afirmou que
imagens divulgadas pela impren
sa “apontam Osmar Terra como
mentor intelectual do grupo”. Os
outros dois requerimentos são
de Alessandro Vieira (CidadaniaSE) e Rogério Carvalho (PT-SE).

O requerimento para a con
vocação do virologista Paulo
Zanotto foi apresentado por
Randolfe Rodrigues. Segundo o
vice-presidente da CPI, “parece
haver certa intimidade entre o
médico e o presidente Bolson
aro”. “Paolo Zanotto orienta o
presidente a tomar ‘extremo cui
dado’ com as vacinas contra a co
vid-19”, destaca o parlamentar.
Além dos depoimentos, a
CPI da Pandemia pode quebrar
os sigilos telefônico e telemáti
co de dois supostos integran
tes do “gabinete paralelo”: o
empresário Carlos Wizard e o
vereador Carlos Bolsonaro (Re
publicanos-RJ), filho do presi
dente. Os requerimentos são do
senador Alessandro Vieira.
De acordo com o parlamen
tar, Wizard deve ser ouvido
para esclarecer a suspeita de
que seria um dos financia
dores do “ministério para
lelo da saúde”. O parlamentar
quer apurar ainda se “houve
acréscimo no patrimônio” de
Carlos Bolsonaro, que — se
gundo Alessandro Vieira — foi
“chamado a participar e opinar
em decisões que devem ser to
madas pelo governo federal”.

Bolsonaro durante passeio de moto na cidade do Rio

órgão ligado à Presidência.
No Rio, o passeio de Bolso
naro com os motociclistas foi
de aproximadamente 60 quilô
metros, da Barra da Tijuca, na
Zona Oeste da capital, até o
Aterro do Flamengo, na Zona
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A CPI da Pandemia tem 24
requerimentos na pauta. Além
dos integrantes do “gabinete
paralelo”, os parlamentares po
dem votar a convocação de ou
tras seis testemunhas. O sena
dor Luis Carlos Heinze (PP-RS)
sugere que o médico Antonio
Jordão de Oliveira Neto seja
ouvido no mesmo dia de Paolo
Zanotto. Neto integra a Associa
ção Médicos pela Vida, que em
fevereiro pagou pela publicação
de um anúncio pró-cloroquina

em jornais de grande circulação.
A comissão pode votar a con
vocação da médica Ludhmila
Abrahão Hajjar, cotada para as
sumir o Ministério da Saúde
após a demissão do general Edu
ardo Pazuello; Felipe Cruz Pedri,
secretário de Comunicação Insti
tucional da Presidência; Jurema
Werneck, diretora executiva da
Anistia Internacional e o presi
dente afastado da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), Ro
gério Caboclo. (Agência Senado)
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As viagens do presidente
Jair Bolsonaro já consumiram
R$ 1,67 milhão neste ano até
o dia 28 de maio, somente em
diárias da equipe de segurança
que o acompanha. Candidato
à reeleição, Bolsonaro usou
muitos compromissos agen
dados fora de Brasília para
fazer política, como no último
dia 23 de maio, um domingo,
quando participou de um pas
seio com motociclistas, no Rio.
Do total consumido com
diárias dos homens do Gabi
nete de Segurança Institucional
(GSI) - R$ 1,67 milhão -, a maior
parte (R$ 1,54 milhão) foi para
militares. O Estadão apurou o
valor usando a ferramenta Siga
Brasil, do Senado, a partir de
informações do próprio GSI,

CRECI 8242-J

CRECI 8242-J

A reunião do senadores da CPI está marcada para as 9h

Motocadas e viagens de Bolsonaro custaram R$ 1,67 mi só em diárias
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Agência Senado

Sul. Ao final, o presidente
subiu em um carro de som
para discursar, acompanhado
do ex-ministro da Saúde e
general da ativa do Exército
Eduardo Pazuello. Ambos es
tavam sem máscara de pro

teção contra coronavírus.
Antes do Rio, Bolsonaro já
havia circulado de moto com
apoiadores, em Brasília, no dia
9 de maio. Militares do Gabi
nete de Segurança Institucional
ouvidos pelo Estadão disseram,
sob a condição de anonimato,
que os passeios de moto de Bol
sonaro foram um sucesso do
ponto de vista logístico e de se
gurança, e devem se repetir.
A próxima “motocada”
de Bolsonaro poderá ser em
São Paulo (SP), no dia 12 de
junho. Um evento chamado
“Acelera Para Cristo em Apoio
ao Presidente Bolsonaro e ao
Voto Impresso” foi convocado
por uma associação comercial
e por um grupo de pastores
evangélicos. (AE)

Nacional

Terça-feira, 8 de junho de 2021

3

jornalismo@diarioregional.com.br

Uma a cada quatro mulheres foi AINDA
É NOTÍCIA
vítima de violência no último ano
Em contrapartida, na comparação a 2019 há queda de 29% para 19% da violência nas ruas
Em meio à pandemia de
covid-19 no Brasil, uma a cada
quatro mulheres a partir dos 16
anos afirma ter sido vítima de
algum tipo de violência nos últimos 12 meses, segundo pesquisa divulgada nesta segundafeira (7) pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública. O levantamento também aponta que
o país registrou, em média,
oito mulheres agredidas fisicamente por minuto.
Os dados integram a terceira edição da pesquisa quantitativa “Visível e Invisível - A
vitimização de mulheres no
Brasil”, realizada a cada dois
anos pelo Instituto Datafolha, a
pedido do Fórum, que desta vez
teve financiamento da Uber. O
balanço reuniu 2.079 entrevistas feitas em 130 municípios de
pequeno, médio e grande porte,
entre os dias 10 e 14 de maio.
Segundo o levantamento,
24,4% das participantes relataram ter sofrido violência no
último ano - o que equivaleria
a cerca de 17 milhões de mu
lheres no Brasil. Comparado
à edição anterior, o resultado
manteve-se estável, apesar de
ter crescido a percepção de que
a violência de gênero aumentou no período. Em 2019, a

prevalência indicada foi ligeiramente maior, de 27,4%, mas a
diferença está dentro da margem de erro de três pontos porcentuais da pesquisa.
Uma das hipóteses para explicar esse empate técnico passa por entender como a crise
sanitária impactou no contexto
das mulheres. “Em comparação
a 2019, há uma queda de 29%
para 19% da violência praticada
nas ruas, mas ao mesmo tempo
subiu de 42% para 49% nos domicílios”, analisa Samira Bueno,
diretora-executiva do Fórum e
uma das cinco pesquisadoras
que conduziram o estudo. “Já
aqueles casos em bar, balada,
faculdade quase desaparecem
agora, por causa da pandemia.”
n AUTOR CONHECIDO
Em sete a cada dez ocorrências, o autor é uma pessoa
conhecida - principalmente
companheiros (25,4%) ou excompanheiros (18,1%) Esta edição da pesquisa, no entanto, detectou aumento da participação
de familiares, como pais, mães,
irmãos e filhos, entre os agressores. “Os dados levam a crer que
violência está, cada vez mais,
dentro da casa das pessoas”,
avalia a diretora-executiva.

Marcello Casal/Agência Brasil===

Violência subiu de 42% para 49% nos domicílios

Estudiosos do tema são
unânimes em afirmar que a vio
lência contra mulheres tende
a acontecer em escalada. Via
de regra, inicia com ofensas no
dia-a-dia e pressões psicológicas
que evoluem para espancamentos ou até feminicídio.
De acordo com o levantamento, a forma mais comum
é a ofensa verbal, apontada
por 18,6% das entrevistadas.
Pela projeção, isso totalizaria
13 milhões de mulheres que
foram alvo de insultos, xingamentos ou humilhações no
último ano no país.

Já 6,3%, ou o equivalente
a 4,3 milhões, afirmaram ter
sido alvo de agressão física, com
tapas, empurrões ou chutes.
Para 2,4% das brasileiras (1,6
milhão), a violência atingiu
formas mais graves, como espancamentos ou tentativas de
estrangulamento.
Por sua vez, 5,4% foram
vítimas de ofensa sexual ou
tentativa forçada de manter
relação e 3,1% sofreram ameaças com faca ou arma de fogo.
Esses contingentes equivalem
a 3,7 milhões e 2,1 milhões,
respectivamente. (AE)

Estado anuncia Poupatempo em Rio Grande da Serra
O governador João Doria
confirmou nesta segundafeira (7) a criação de novos
postos do Poupatempo em 20
municípios de diversas regiões
do Estado, dentre os quais Rio
Grande da Serra.
“Ao longo destes dois anos
e meio de gestão, nós estamos
entregando mais 122 Poupatempos. É a maior entrega de
Poupatempos da história do
Governo do Estado. Até o final
da nossa gestão serão 340 unidades. Nós tínhamos 70, agora
temos 122 e serão 340 com
um formato mais digital, mais
serviços, menos espaço físico e
mais eficiência”, afirmou Doria.
O plano de expansão foi
anunciado em agosto de 2020.
“A digitalização e a integração
dos serviços públicos se repro-

Governo do Estado de SP

Doria anunciou a criação de mais 19 postos, além do ABC

duzem nestas novas unidades
do Poupatempo que estamos
instalando em todo o Estado,
em parceria com as prefeituras.
A gestão digital do governo de
São Paulo aproxima o cidadão
à prestação de serviços de quali-

País registra 1.119 mortes por covid em
24h e se aproxima de 475 mil óbitos
O Brasil registrou 1.119
novos óbitos por covid-19 nas
últimas 24 horas, segundo dados reunidos pelo consórcio
de veículos de imprensa. Com
isso, o total de vítimas em toda
a pandemia chegou a 474.614
nesta segunda-feira (7).
A média móvel de mortes,
que considera dados dos últimos sete dias, ficou em 1.664,
número é 9% menor na comparação com 14 dias atrás.
Apesar da tendência de queda,
trata-se do mesmo patamar
de março, quando o país iniciava a fase mais aguda da
pandemia e desde então passou a manter a média diária de
vítimas acima de 1,5 mil.
Nas últimas 24 horas, o

Brasil registrou 39.712 novos
casos, o que fez o total chegar
a 16.985.812. A média diária
de testes positivos ficou em
62.591, ou 5% a menos na
comparação com duas semanas
atrás. Segundo o Ministério da
Saúde, o país tem 15.408.401
pessoas recuperadas.
Os dados diários do Brasil
são do consórcio de veículos de
imprensa formado por Estadão,
G1, O Globo, Extra, Folha e
UOL em parceria com 27 se
cretarias estaduais de Saúde,
em balanço divulgado às 20h.
O balanço é resultado da
parceria entre os seis meios de
comunicação que passaram a
trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa. (AE)

dade”, acrescentou o vice-governador e secretário de Governo,
Rodrigo Garcia.
Para passar a atender municípios de menor porte, as Ciretrans (Circunscrições Regionais
de Trânsito) serão transforma-

das em Poupatempo. O atendimento será feito no sistema
Balcão Único, que também
pode contar com serviços municipais. O modelo já é usado
em unidades criadas em Aguaí,
Lençóis Paulista, Jales e Salto.
“O novo modelo é mais mo
derno, compacto e com foco no
digital. Como diversos serviços
serão oferecidos no mesmo
local, o cidadão ganha em agilidade, eficiência, comodidade
e autonomia sem perder o alta
padrão de qualidade que é marca registrada do Poupatempo”,
afirmou André Arruda, presidente da Prodesp.
Os 20 novos postos serão
instalados em parceria com os
municípios, atendendo mais de
1,5 milhão de pessoas. (Repor
tagem Local)

Estados Unidos tem aval para
remédio contra Alzheimer
A Food And Drug Administration (FDA), que regula o uso
de medicamentos nos EUA,
aprovou o remédio Aducanu
mabe, fabricado pela Biogen Inc.
para combater o Alzheimer. A
decisão, que causou controvér
sias, deve afetar o futuro da
pesquisa e do tratamento da
doença. Na prática, a FDA está
orientando a Biogen a conduzir
um estudo pós-aprovação para
confirmar que o medicamento
de fato funciona.
O Aducanumab visa à remoção os depósitos pegajosos
de uma proteína chamada beta
amilóide dos cérebros de pacientes em estágios iniciais de
Alzheimer para evitar a devastação da perda de memória.

Nos meses que antecede
ram o anúncio, o Aducanumabe
foi objeto de intenso debate entre pesquisadores, pacientes e
defensores. A Biogen sustenta
que, ao desacelerar a doença,
dá aos pacientes tempo valioso
para estar com suas famílias e
viver suas rotinas. Porém, os
críticos argumentam que os
dados sobre sua eficácia são
fracos e a aprovação do FDA é
uma redução perigosa dos seus
padrões habituais de exigência.
A doença de Alzheimer é a
sexta causa de morte nos EUA.
“Há uma necessidade médica
enorme não atendida de novos
tratamentos”, disse Billy Dunn,
diretor de avaliação de produtos
de neurologia do FDA. (AE)

TCU desmente presidente
sobre mortes por covid-19

O Tribunal de Contas
da União (TCU) desmentiu
, neste domingo (6) o presidente Jair Bolsonaro e afirmou não ter feito relatório
apontando que metade
das mortes atribuídas à covid-19 no Brasil, em 2020,
foi causada por outros fatores que não o vírus.
“O TCU esclarece que
não há informações em
relatórios do tribunal que
apontem que ‘em torno de
50% dos óbitos por Covid
no ano passado não foram
por covid’, conforme afirmação do presidente Jair
Bolsonaro”, diz um trecho
da manifestação divulgada
pelo tribunal.
De manhã, durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada,
Bolsonaro afirmou que estava revelando “em primeira
mão” o relatório, segundo o
presidente divulgado havia
“alguns dias”.
“O relatório final, que
não é conclusivo, disse que
em torno de 50% dos óbitos
por covid no ano passado
não foram por covid, segundo o Tribunal de Contas
da União”, declarou. “Esse
relatório saiu há alguns dias.

Logicamente que a imprensa
não vai divulgar.”
n MINIMIZAÇÃO
O Brasil registra mais de
473 mil mortos por coronavírus. Desde o início da
pandemia, Bolsonaro e aliados agem para minimizar o
número de vidas perdidas
em decorrência de covid-19.
O presidente já se referiu à
doença como “gripezinha”,
criticou medidas de isolamento social, atrasou a compra de vacinas, apostou na
imunidade de rebanho e no
chamado “tratamento precoce” com medicamentos
contraindicados para a covid-19, como cloroquina.
Em pronunciamento na
quarta-feira passada, Bolsonaro exaltou a vacinação
contra a covid e comemorou
a transferência de tecnologia para a Fiocruz fabricar o
imunizante da AstraZeneca
por conta própria.
Na ocasião, senadores
da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Covid
criticaram o pronunciamento. Para os parlamentares,
a “inflexão” do presidente
“vem com um atraso fatal e
doloroso”. (AE)

Wellington Dias se reúne para
acertar primeiro lote da Sputnik V
O governador do Piauí e
presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias (PT), se
reuniu no domingo (6) com a
Procuradoria Geral do Estado
(PGE) para tratar sobre a elaboração do aditivo do contrato relativo ao Fundo Soberano Russo
(RDIF), com o qual os Estados
do Nordeste possam adquirir
37 milhões de doses da vacina
Sputnik V. Segundo Dias, a reunião foi para acertar detalhes
sobre o primeiro lote do imu-

nizante e a definição do cronograma de entrega para os
próximos meses.
Na sexta-feira (4), a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a importação das
vacinas Sputnik V e Covaxin em
caráter excepcional. Na agenda
da semana, o Dias ainda anunciou que, hoje (8), haverá uma
reunião com o Fundo Soberano
Russo para garantir o calendário das vacinas. (AE)
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Caixa suspenderá parcelamento
da casa própria por até seis meses
Medida anunciada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, visa auxiliar mutuários afetados pela pandemia
Em meio à queda na renda
das famílias por causa da pandemia de covid-19, a Caixa Eco
nômica Federal suspenderá a
cobrança das prestações do fi
nanciamento habitacional de
beneficiários do auxílio emergencial e do seguro desemprego.
A medida foi anunciada ontem
(7) pelo presidente do banco,
Pedro Guimarães. As prestações
terão pausa de até seis meses.
A Caixa não divulgou quantas
pessoas poderão ser alcançadas
pela medida. O banco tem cerca
de 500 mil clientes com financiamento imobiliário e que, ao
mesmo tempo, recebem auxílio
ou seguro desemprego, segundo
fonte próxima à instituição.
A iniciativa valerá também
para quem já está com parcelas atrasadas. Esse público é
formado por cerca de 160 mil
mutuários, segundo a fonte.
“Conversando com clientes,
empregados e correspondentes, percebemos que essa era
uma demanda importante”,
disse Guimarães, durante live
do banco. O fato de o auxílio
emergencial e o seguro desemprego serem pagos pela Caixa,
conforme o executivo, facilita a

estruturação da medida.
Para o público em geral, a
Caixa permitirá o pagamento de
parte das parcelas. Os clientes
poderão reduzir suas prestações do crédito imobiliário em
até 25% pelo período de até seis
meses. Os pedidos para flexibilização podem ser feitos dire
tamente no aplicativo da CEF.
Caso queira fôlego maior, o
cliente poderá reduzir a parcela
de 25% a 74,99%, mas por menos tempo, até três meses. Também será possível o corte de mais
de 75% no valor das prestações
para aqueles que comprovarem
perda de renda – esses casos passarão por análise do banco.
Paralelamente, a Caixa anun
ciou a realização do primeiro
Feirão Digital da Casa Própria.
Tradicional na agenda do banco,
o evento anual não ocorreu em
2020 devido à pandemia. No
formato virtual, a ação será rea
lizada entre 25 de junho e 4 de
julho. A expectativa é empres
tar R$ 1,2 bilhão no período.
Serão ofertados 180 mil imó
veis de mais de 600 construtoras.
Desse total, 6 mil unidades per
tencem à Caixa e foram reto
madas por inadimplência.

Marcelo Camargo/ABr
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Segundo Guimarães, linha para imóveis retomados será a mais atrativa da história da Caixa

n CONDIÇÃO ESPECIAL

Os imóveis retomados pela
CEF serão ofertados em con
dições especiais no leilão. A novidade é que o banco vai financiar
até 100% do valor de avaliação.
Pelas regras do Banco Central, o
limite é de até 90%. Porém, esses imóveis já foram financiados
pela Caixa e, devido à falta de
pagamento, as operações foram
provisionadas a valores inferio

res à cifra real dos bens.
Os financiamentos dos imó
veis retomados terão correção
pela taxa referencial (TR) mais
2,5% e remuneração da pou
pança, além de carência de seis
meses. Segundo Guimarães, é
a linha com condição mais atrativa na história do banco. “Será
bom para a Caixa e os clientes.”
Geralmente, a Caixa, assim
como outros bancos, vendem os

Unidade situada em Dresden, na Alemanha, vai abastecer outras plantas do grupo, inclusive no Brasil
Divulgação

Fábrica alemã demandou investimentos de € 1 bilhão

o presidente mundial do grupo,
Volkmar Denner, que não divulgou a capacidade da nova unidade, a segunda na Alemanha.
Segundo o executivo, a úl
tima fábrica desse componente
havia sido inaugurada em 2010.
O novo complexo começará a
produção em julho, inicialmente
com semicondutores para pro
dutos eletrônicos. Em setembro

DÓLAR MERCADO (R$)

EURO (R$)

Bosch antecipa abertura de fábrica de semicondutores
Em meio à crise de falta de
semicondutores, que tem levado
montadores de veículos à para
lisação no mundo todo, a Bosch
antecipou em seis meses a inauguração de fábrica do componente em Dresden (Alemanha),
que abastecerá outras unidades
do grupo, incluindo o Brasil.
A solenidade de inauguração,
ontem (7), foi online e teve a participação da premiê alemã, Angela Merkel, confirmando assim
a importância da produção local
de chips, atualmente dominada
por países asiáticos, embora a
Bosch seja a sexta maior fabricante global do componente.
O evento teve também visita
virtual à fábrica, que recebeu investimentos de € 1 bilhão (cerca
de R$ 6,1 bilhões), parte financiada pelo governo local e por instituições financeiras da União Europeia. “É o maior investimento
individual feito pela Bosch em
seus 130 anos de história”, disse

INDICADORES

entrará em operação a linha direcionada à indústria automotiva.
Serão gerados 700 empregos
de alta qualidade. Paralelamente
à inauguração, por falta de componentes, a Bosch está com sua
unidade em Braga, Portugal,
parada desde 10 de maio, com
retorno previsto para dia 9, com
possibilidade de prorrogação.
Denner afirmou que o novo

projeto “vai contribuir para aliviar a situação e reduzir a pressão”,
mas admitiu que a falta global de
chips deve continuar até 2022.
“Ainda vamos enfrentar meses
difíceis no segundo semestre.”
n BRASIL
No Brasil, duas fábricas da
VW, em Taubaté (SP) e em São
José dos Pinhais (PR), suspenderam a produção ontem por falta
do componente para os modelos
Gol, Voyage, Fox e T-Cross. A
paralisação deve durar dez dias,
período em que os 4 mil funcio
nários ficarão em férias coletivas.
A GM suspenderá a produção
da unidade de São Caetano por
seis semanas a partir do dia 21,
e aproveitará para também adequar a linha de montagem para o
início da produção de uma nova
picape. A fábrica do grupo em
Gravataí (RS) está parada desde
abril e só deve retomar as operações em meados de agosto. (AE)

imóveis retomados em leilões.
Neste processo, porém, perdem
tempo e dinheiro. São dois anos
para retomar o bem e depois
vendê-lo a um preço de cerca de
60% do valor real do imóvel, dei
xando na mesa os outros 40%.
Enquanto isso, tem de arcar com
custos do imóvel e de capital.
A Caixa, que é líder de crédi
to imobiliário, tem na prateleira
23 mil moradias retomadas. (AE)

IBOVESPA

+0,50%

130.776 pontos
Volume: R$ 38,64 bilhões
Maiores altas: Braskem PN (2,19%),
Iguatemi ON (1,80%)
Maiores baixas: Gerdau Met PN
(-2,07%), Usiminas PNA (-1,21%)
Variação em 2021: 9,88%
Variação no mês: 3,61%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Consórcio abre inscrições para nova
fase de programa de capacitação
O Consórcio Intermunicipal e as secretarias de Desenvolvimento Econômico dos se
te municípios lançaram nova
etapa do Programa Travessia
ABC, voltada a empreendedo
res do setor de alimentação.
O objetivo dessa etapa do
programa – que tem a parceria do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e apoio
da Agência de Desenvolvimento Econômico ABC – é
melhorar a gestão dos negócios do segmento por meio
de capacitações gratuitas
sobre técnicas e manipulação de alimentos, gestão em
marketing digital, resultados financeiros e vendas.
As capacitações serão organizadas por públicos específicos e receberão acompanhamento personalizado
do Sebrae para a adaptação e
melhoria dos seus serviços.
O público-alvo do progra

ma são empreendedores do
segmento de alimentação, com
turmas específicas para informais, microempreendedores
individuais (MEIs), micro e pe
quenas empresas (MPEs).
A carga horária varia de 19
horas a 30 horas, com o início do curso em 14 de junho
(MPEs), 15 de junho (MEIs) e
22 de junho (informais).
A capacitação é gratuita,
com vagas limitadas. As ins
crições estão abertas até o
próximo dia 14, no link http://
bit.ly/TravessiaAlimentacao.
n PANDEMIA
Instituído de forma pioneira em 2020, o programa
Travessia ABC busca aten
der às demandas de empre
endedores, considerando o
contexto atual de pandemia
de covid-19. Mais de 400
empreendedores já participaram das capacitações reali
zadas. (Reportagem Local)

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.
( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br
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Mortes por covid-19 no ABC caem ao patamar
de meados de fevereiro, mas casos disparam
Número de óbitos recuou 40% na 22ª semana epidemiológica ante os sete dias anteriores, mas total de diagnósticos subiu 47% na mesma comparação
O ABC encerrou a 22ª sema
na epidemiológica deste ano, no
último sábado (5), com o menor
número de mortes por covid-19
desde meados de fevereiro, mas
assiste à aceleração na curva de
casos, o que gera o temor de
terceira onda da pandemia.
O período teve 201 óbitos
pelo novo coronavírus, total
39,8% inferior ao apurado nos
sete dias anteriores, quando 334
vidas foram perdidas. Os dados
integram o painel da Fundação
Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade), elaborado com
base em informações da Secre
taria de Estado da Saúde.
Trata-se de patamar seme
lhante ao da oitava semana
epidemiológica, no final de fe
vereiro, quando foram registra
das 203 mortes pela doença
(veja gráficos ao lado). A análise
semanal é a mais indicada pa
ra avaliar os dados, uma vez
que elimina as distorções ge
ralmente observadas nos nú
meros dos fins de semana.
Com a retração registrada
na 22ª semana epidemiológi
ca, a média diária de óbitos na
região caiu para 28, contra 45
nos sete dias anteriores.

REGISTROS DE CASOS E ÓBITOS POR COVID-19 NO ABC
Acompanhe a evolução dos números nos sete municípios por semana epidemiológica
Número de casos
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*Dados atualizados até as 14h de 7 de junho de 2021.
Anderson Amaral/Especial para o Diário Regional

Em contrapartida, o nú
mero de casos de covid-19 no
ABC cresceu 46,5% na mesma
comparação, para 4.704 dia
gnósticos. Trata-se do pata
mar mais elevado desde a 15ª
semana epidemiológica, em
abril, quando foram registra
dos 5.497 ocorrências.
Os epidemiologistas alertam

que o número de casos funciona
como uma espécie de “indicador
antecedente” da pandemia, já
que eventual alta na curva de
contágio pode representar, mais
adiante, aumento na quantidade
de internações e, depois, óbitos.
Outro dado que preocupa
no ABC é que a taxa de contá
gio do novo coronavírus regis

trou no último domingo (6) o
23º dia consecutivo de alta.
Segundo a plataforma Info
Tracker, mantida por pesqui
sadores do campus São Carlos
da Universidade de São Paulo
(USP) e da Universidade Esta
dual Paulista (Unesp), a veloci
dade de transmissão estava no
domingo em 1,02, ou seja, ca

da 100 pessoas transmitem o
novo coronavírus para 102.
O indicador mede a velo
cidade de espalhamento de
uma doença entre a população.
Quando esse número é menor
ou igual a 1, espera-se queda
no número de casos. Quando
é maior que 1, prevê-se alta no
número de contaminações.

Ainda segundo a Info Tra
cker, a taxa de ocupação dos
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) caiu. Ontem
(7), o indicador recuou para
71,8%, contra 72,7% uma se
mana antes. Na mesma com
paração, a ocupação em leitos
de enfermaria subiu de 53,2%
para 56%. (Reportagem Local)

Santo André abre inscrições para revisão
do Marco Regulatório da Política Urbana

Angelo Baima/PSA

A Prefeitura de Santo André
abriu inscrições para entidades
participarem do processo de
diagnóstico e revisão do Marco
Regulatório da Política Urbana.
Entre as principais legislações
que serão analisadas e revisadas
estão o Plano Diretor, a Lei de
Uso, Ocupação e Parcelamento
do Solo e o Código de Obras.
“A partir de agora daremos
início a um amplo debate com
a nossa população para avaliar
os instrumentos da política
urbana de Santo André. Tere
mos a oportunidade de re
conhecer leis que precisam
ser revistas e atualizadas para
oferecer melhor qualidade de
vida, geração de novos negó
cios e promoção efetiva de
justiça social para todos”, es
clarece o prefeito Paulo Serra.
O chamamento público para
as entidades e organizações
participarem do processo de
diagnóstico e revisão do Marco
Regulatório da Política Urbana
ficará aberto até o dia 30 de

Edital permite participação de entidades formais ou não

junho. Poderão participar enti
dades formais e não formais de
diversos setores da sociedade.
Para o superintendente da
Unidade de Planejamento e
Assuntos Estratégicos, Police
Neto, o município terá a opor
tunidade de produzir legisla
ção moderna e será capaz de
atrair novos investimentos.
“Faremos um debate partici
pativo e transparente. Nosso

objetivo será identificar o que
não deu certo para aprimorar
mos e buscarmos soluções
modernas para os principais
desafios da cidade”, explica.
O edital de chamamento
público e o formulário para
inscrições estão disponíveis no
portal da Prefeitura de Santo
André: https://www2.santoan
dre.sp.gov.br/index.php/edi
tais. (Reportagem Local)

Prefeitura de São Caetano retoma
aulas presenciais na Educação Infantil
As aulas presenciais nas es
colas da rede municipal de São
Caetano foram retomadas nes
ta segunda-feira (7) de forma
escalonada: inicialmente, para
as turmas G4 e G5 da Educa
ção Infantil (4 e 5 anos de idade).
Dependendo da situação da
pandemia e das orientações da
Secretaria de Saúde, a previsão
é a de que, a partir de 21 de ju
nho, retornem às aulas presen
ciais os 1º, 2º e 3º anos do En
sino Fundamental e, a partir de

5 de julho, os 4º e 5º anos.
“Em pesquisa realizada pelas
escolas, cerca de 80% dos pais e
responsáveis responderam ser
favoráveis ao retorno”, afirmou
o secretário de Educação, Fabri
cio Coutinho de Faria, durante
o primeiro dia de aulas presen
ciais na EMEI (Escola Municipal
de Educação Infantil) Francisco
Falzarano, no Bairro Boa Vista.
Cada escola da rede municipal
tem autonomia para organizar
suas turmas, respeitando os pro

tocolos do Plano São Paulo, que
prevê ocupação máxima de 35%
da capacidade da sala de aula.
A pequena Laura, de 5 anos,
é uma das crianças que não via a
hora de chegar a segunda-feira.
“Minha filha estava bem an
siosa. Eu também fiquei muito
feliz com a volta das aulas pres
enciais, e tranquila em relação
aos cuidados que a escola to
mou”, diz a moradora Laudiceia
Pereira da Silva, mãe de Laura.
(Reportagem Local)
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CURTAS
aglomeração

Ana Maria Braga
se revolta
Ana Maria Braga abriu
o Mais Você desta segundafeira (7), dando uma bronca
em todas as pessoas que se
aglomeraram em Campos do
Jordão (SP). Nas imagens que
a apresentadora colocou no início do programa, diversas pessoas estão em uma praça, ao ar
livre, comendo e conversando
umas ao lado das outras, sem
máscara de proteção.
Ao mostrar o vídeo, Ana
Maria Braga questionou aos
telespectadores: “o que será
que passa na cabeça dessas
pessoas ali? Com a vacinação
em ritmo lento, a gente precisa fazer a nossa parte para
essa pandemia chegar ao fim.
Algum momento tem que
chegar ao fim! Sei que está
todo mundo cansado, mas
isso justifica? O vírus é invisí
vel e continua firme e forte. Se
continuar desse jeito, vai demorar muito pra gente poder
fazer isso com tranquilidade e
segurança como alguns países
da Europa estão fazendo.”
A apresentadora da TV
Globo também disse que muita gente argumenta que está
cansada da pandemia e do
isolamento social, no entanto,
as aglomerações não são justificáveis em tempos de pandemia de coronavírus. (AE)

vacinado

William Bonner
elogia o SUS
O apresentador William
Bonner tomou a primeira
dose da vacina contra covid-19 nesta segunda-feira
(7). O jornalista, de 57 anos,
compartilhou a notícia no
seu perfil do Instagram com
uma foto ao lado de profissionais da saúde.
Na legenda, elogia o Sistema Único de Saúde (SUS) e
critica a lentidão da vacinação
no Brasil. Sem citar nomes,
o apresentador afirmou que
o SUS sobrevive “a tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas”.
“Primeira dose hoje. (...)
Sou grato a esses profissionais todos envolvidos na campanha de vacinação. Foi nos
ombros deles que puseram
a tarefa de correr contra o
tempo pela proteção de milhões de vidas. Os brasileiros
devem muito a cada um
desses heróis. E ao SUS, que
sobrevive, como um gigante,
a tantas incompetências e
irresponsabilidades criminosas”, escreveu o âncora do
Jornal Nacional. (AE)

Miguel Falabella estreia
filme ‘Veneza’, ode aos sonhos
Com estreia prevista para o dia 17, longa traz a história de Gringa, dona de um bordel
Reprodução Trailer

Em junho de 2020, Miguel
Falabella deixou a Globo, depois de 40 anos de casa. Ao invés de se lamentar, aproveitou
o horizonte aberto para se diversificar. Quando completa
um ano sem contrato fixo, o
ator, diretor e roteirista enumera uma série de projetos
realizados ou próximos do
ponto final, como a tradução
de um livro infantil, a criação
de uma série para o streaming, a versão filmada de uma
de suas peças e, finalmente, a
estreia de sua obra mais aca
rinhada, o filme “Veneza”.
“É o trabalho que marca
minha maturidade artística”,
comenta, emocionado. De fato,
se sua estreia como cineasta em
2008, com Polaróides Urbanas,
foi um primeiro exercício com
a linguagem cinematográfica,
agora Falabella dá um salto
qualitativo, realizando um longa marcado por uma sofisticada
narrativa, com inspiração em
mestres como Federico Fellini e
Luchino Visconti.
Com estreia prevista para
o dia 17, Veneza se concentra
na história de Gringa, dona de
um bordel no interior do Brasil que, mesmo cega e doente,
sonha em viajar para a cidade
italiana, onde acredita que vai
reencontrar um amante que ela
abandonou na juventude. Com
a impossibilidade financeira de
realizar tal desejo, seus amigos
simulam a viagem com a ajuda
de artistas de circo, usando a
fantasia e deixando-a feliz.
“É um filme poético, inspirado nas fábulas latinas, que
permite encher a vida de metá-

Com elenco de peso, o filme traz magia nas cores fortes da fotografia de Gustavo Hadba

foras”, conta Falabella que, para
escrever o roteiro, partiu de
uma peça do argentino Jorge
Accame. “O original é curto,
então fiz algumas adaptações,
criando, por exemplo, uma
trama paralela sobre uma garota de programa que se apaixona por um rapaz que sonha
ser trans e tem ereção quando
se veste de mulher.”
n TALENTOS
“Veneza” tornou-se um
produto bem acabado por
conta da conjunção de talentos envolvidos. A começar pelo
elenco - Dira Paes vive a admi
nistradora do bordel e conta
com o auxílio de um rapaz interpretado por Eduardo Moscovis.
Já os papéis das prostitutas são
distribuídos para Danielle Wi
nits, Carol Castro, Laura Lobo
e Maria Eduarda de Carvalho.
Mulheres que lutam para so
nhar e que vivem cenas volup-

tuosas, com as quais Falabella
homenageia as divas, especialmente as italianas. “Os seios
significam uma ode ao prazer”,
conta o diretor que, para o papel da Gringa, necessitava de
uma atriz estrangeira.
“Como trabalhei muito na
Argentina, minha primeira opção foi Norma Aleandro, uma
verdadeira diva, mas, na época
(2019), com 83 anos, ela não
se sentiu à vontade e sugeriu
uma colega com quem divide
o mesmo agente artístico: a
espanhola Carmen Maura”,
relembra Falabella que, embora
descrente, enviou o roteiro para
a atriz que marcou o início da
carreira de Pedro Almodóvar.
“Para minha surpresa,
ela telefonou dias depois dizendo aceitar o papel. Carmen
foi encantadora, e ainda traz
nos olhos o brilho da Movida
Madrilenha”, observa Falabella,
sobre o movimento de contra-

cultura que sacolejou Madri
nos anos 1970, na transição
pós-franquista.
Apesar do elenco de primeira linha, o projeto não encontrava financiadores, a maioria
temerosos com o fato de o filme
ter prostitutas como protagonistas. Quem revelou sensibilidade artística foi Julio Uchôa,
que abraçou a empreitada.
Mesmo assim, com produção
reduzida - foram apenas 28 dias
de filmagem, distribuídos em
locações como Quissamã (RJ),
Montevidéu (Uruguai), Rio e
Veneza, propriamente, na qual
filmaram durante três noites.
O filme, no entanto, traz
magia nas cores fortes da
fotografia de Gustavo Hadba,
especialmente nas cenas de
magia em que Gringa imagina
estar passeando de gôndola em
Veneza, uma simulação feita
pelos amigos que sua cegueira
não permite descobrir. (AE)

AGENDA
são caetano

Festival de Dança
em formato virtual
Espetáculos, oficina e workshops são algumas das ações
que fazem parte do Festival
de Dança – Corpos em Ação
da Fundação das Artes de São
Caetano do Sul, que será rea
lizado virtualmente no período
de 7 de junho a 4 de julho.
Durante o Festival, acontecerá a Oficina sobre Práticas
Somáticas para os alunos do
curso Técnico em Dança, com
Fabricio Licursi, que abordará
a integração entre o corpo e a
mente através de exercícios de
respiração, movimento, autotoque e diálogo consciente.
O bailarino Ivan Bernardelli, trará a temática da cultura
brasileira e a dança cênica, abordando movimentos de algumas
manifestações tradicionais bra
sileiras. Já o artista de dança
cênica, Luis Ferron apresentará
o Projeto Mandalas – corpos
em criação, que abordará técnicas direcionadas para as singularidades culturais e corporais
como mote de criação.
Nos dias 25, 26, 27 de ju
nho, 02, 03 e 04 de julho, sexta
e sábado, às 20h e domingo, às
18h, acontece o espetáculo de
formatura do curso Técnico em
Dança, que apresentarão suas
descobertas em seus espaços
de vivências e a maneira como
se conectaram com a dança. No
dia 30 de junho, às 20 horas,
as alunas do Grupo de Dança
Institucional da Fundação das
Artes apresentam fragmentos
do espetáculo Introspecto e no
dia 01 de julho, às 20 horas, os
alunos da segunda turma do
curso Técnico em Dança apresentam o espetáculo Fragmentos Poéticos. As transmissões
serão pelo Youtube da Escola
de Dança (www.youtube.com/
DançaFundaçãodasArtes). (RL)

Dani Coimbra se prepara para o lançamento de ‘A Beleza é Você Menina’
A cantora carioca Dani
Coimbra disponibilizou, na
última o pré-save de sua nova
música, “A Beleza é Você Menina”, uma regravação auto
rizada do “rei do samba-rock”,
Bebeto, consagrado artista nas
décadas de 1970 e 1980. Com
um inovador arranjo de samba
funk, inspirada em artistas da
atualidade, como The Weekend
e Drake, a canção composta nos
anos 70, visa valorizar todo o
encanto e graça que o feminino
possui, trazendo ainda moderno
balanço aos dias atuais.
Produzida por Dani, Magno
Cortês e Márcio Andrenne,
todo o trabalho recebe um
toque especial de diversidade

e suingue, capaz de conquis
tar os ouvintes nos primeiros
minutos de embalo. Segundo a
artista, está obra marcará uma
nova fase de sua carreira, que
promete exibir ao público sua
força e o empoderamento que
a envolve, desde sua infância,
vivida no subúrbio do Rio.
“Estimo que todos sintamse maravilhosos, amados e res
peitados. Afinal, cada um de
nós possui sua própria beleza.
Desejo que está melodia alcance milhares de corações e
mais, faça as pessoas felizes
neste momento tão delicado
que vivenciamos. Me dediquei
intensamente para entregar o
melhor, foi tudo feito com mui-

to carinho para que seja uma
entrega linda e única”, conta.
Este é o primeiro single da artista em 2021.
n SOBRE DANI
Com uma surpreendente
bagagem, Danielle Coimbra,
nascida e criada no subúrbio
carioca é uma das grandes
promessas da MPB (Música
Popular Brasileira). Filha de uma
sergipana e de um carioca, foi
influenciada desde cedo pela diversidade musical do país, que a
incentivou a estudar artes cênicas e dança, na Federal do Rio.
Seu primeiro CD solo denominou-se “Renda-se” e foi
produzido por Nelsinho Frei-

tas. Ouvindo o disco, encontrase canções de jovens compositores amigos, com quem ela
já trabalhou durante sua trajetória. Seus ritmos se mistu
ram e percorrem desde o samba
ao jazz, do pop ao xote.
Além de cantora solo, Dani
Coimbra é uma das vozes do
Bloco Empolga às 9, e com sua
marcante presença de palco,
podemos afirmar Danielle é a
melhor escolha para os amantes de uma boa música.
Redes sociais: Instagram:
https://www.instagram.com/
danicoimbracantora/
YouTube:https://www.youtube.com/user/LyDannie (Reportagem Local)

Divulgação

Promessa da MPB, Dani traz
moderno balanço aos dias atuais

Saúde
jornalismo@diarioregional.com.br
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Prefeitura de Diadema prorroga Campanha de
Prevenção ao Câncer Bucal até o próximo dia 11
Público-alvo são os usuários do sistema de saúde com 60 anos ou mais atendidos na 2ª fase do programa de imunização contra influenza
Dino Santos/PMD

A Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce ao
Câncer Bucal, em Diadema,
foi prorrogada até 11 de
junho. A prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal da
Saúde, deu início à ação no
dia 11 de maio em todas as
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e/ou postos móveis
de vacinação contra influenza e não tem necessidade de
agendamento prévio.
O objetivo da campanha
é sensibilizar a população
para fazer a prevenção, o
autoexame e o diagnóstico
precoce, quando há maior
chance de cura. O públicoalvo são os usuários do sistema de saúde com 60 anos ou
mais atendidos na segunda
fase do programa de imunização contra influenza.
Até o momento, 9.606 pessoas já participaram da campanha, sendo encaminhados
29 casos para acompanhamento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
do Quarteirão da Saúde para
tratamento especializado. Os
bairros Jardim Promissão,
Conceição e Eldorado tiveram

o maior número de atendimentos. Já os bairros Casa Grande
e Piraporinha tiveram a menor
adesão à campanha.
Gabriel Gonçalves Mariano, coordenador da Saúde Bucal do município, explicou que
a taxa de adesão, até o momento, foi abaixo do esperado
em comparação com o ano de
2020 tanto pela pandemia
como pela baixa procura pela
campanha de vacinação contra a influenza.
“Um dos motivos é devido à pandemia de covid-19
porque a população está com
receio de tirar a máscara, ainda que para atendimento
de prevenção. As Unidades
com maior adesão também
são aquelas com mais equipes
de Saúde Bucal e que puderam
realizar mais exames”, afirmou.
Ainda segundo Gabriel, são
abordadas pessoas, também,
abaixo de 50 anos. Dos 29 pacientes encaminhados para o
CEO, dois foram positivos. A
campanha pretende atender
15 mil pessoas até o dia 11 de
junho. Após o encerramento da
ação, a população pode procurar uma das 20 UBS para aten-

Diadema vai
lançar campanha de
doação de sangue
nesta quarta-feira

Até o momento, 9.606 já participaram da ação, sendo encaminhados 29 casos para acompanhamento

dimento e encaminhamento,
caso necessário.
De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (INCA), o
câncer de boca tem maior incidência entre os homens. O
câncer geralmente ocorre nos
lábios, língua, céu da boca, gengiva, amígdala e glândulas salivares. Está relacionado a uma

combinação de fatores, principalmente ligados ao estilo de
vida e hábitos pessoais. O fumo
e consumo excessivo de bebidas alcoólicas são os principais
fatores de risco. É importante
estar sempre atento a pequenas
lesões que não cicatrizam e procurar a UBS precocemente para
acompanhamento.

A Secretaria preparou um
material educativo para orientar a população sobre o assunto e sobre o autoexame. A orientação é fazer o autoexame,
no mínimo, duas vezes por
ano. Caso encontre alguma
lesão, o usuário deve procurar
a sua UBS de referência. (Reportagem Local)

Santo André inicia vacinação de pessoas Estado de São Paulo recebe mais
572,1 mil doses contra a covid
com deficiência com mais de 18 anos
Angelo Baima/PSA

A Prefeitura de Santo André começa a vacinar hoje (8)
contra a covid-19 pessoas com
deficiência permanente que
têm mais de 18 anos e que não
recebem BPC (Benefício de
Prestação Continuada), além de
gestantes sem comorbidades. É
necessário fazer agendamento
no site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, local
e horário disponíveis.
“Mais uma vez, conseguimos antecipar a vacinação e
imunizar públicos prioritários.
Um avanço que consolida a
eficiência vacinal da nossa cidade, a que mais vacina na
região metropolitana de São
Paulo. Um desempenho que
coloca Santo André como
protagonista no combate à covid-19 e na proteção à nossa
gente. Vamos continuar trabalhando por mais doses e por
vacinas para todos”, afirmou o
prefeito Paulo Serra.
As pessoas com deficiência
serão imunizadas com a vacina
Oxford/AstraZeneca, produzi

Até o mmento, 102.394 receberam as duas dose da vacina

da pela Fiocruz. As gestantes
sem comorbidades receberão
doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan.
A partir de quarta-feira (9)
profissionais que atuam na educação básica do município e que
tenham entre 45 e 46 anos também serão vacinados. A imunização é destinada para pessoas
que atuam em instituições de
ensino estadual, particular e
municipal.

n DÚVIDAS
Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o
cadastramento, além do portal
da Prefeitura de Santo André,
há o telefone 0800-4848004.
O município segue antecipando grupos prioritários e
expandindo a vacinação contra
a Covid-19. Até o momento,
102.394 receberam a primeira
e segunda dose da vacina. (Reportagem Local)

Oestado de São Paulo recebeu nesta segunda-feira (7)
mais 572.130 mil doses da vacina covid da Pfizer/BioNTech.
O Ministério da Saúde realiza
a distribuição de 2,3 milhões de
doses da vacina a todos os estados e Distrito Federal. A distribuição para as outras Unidades
da Federação está prevista para
ser concluída até esta quartafeira (9/). Desde o início da campanha de vacinação, a pasta já
distribuiu mais de 24 milhões
de doses de imunizantes ao
estado – mais de 18 milhões
foram aplicadas.
As doses são destinadas
para a continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas
com comorbidades, pessoas
com deficiência permanente
e trabalhadores do ensino
básico. Além disso, podem
ser imunizados profissionais
do transporte aéreo e agentes
das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas.
A estratégia de distribuição
das vacinas covid-19 é revisada

semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios,
observando as confirmações
do cronograma de entregas
por parte dos laboratórios. O
objetivo é garantir a cobertura
do esquema vacinal no tempo
recomendado de cada imunizante. No caso da Pfizer, o
período é de 12 semanas.
Ainda nesta semana, o
Ministério da Saúde prevê o
envio aos estados de mais uma
remessa da vacina covid-19
da AstraZeneca/Oxford. As
unidades são produzidas pela
Fiocruz no Brasil, com matériaprima importada.
O Ministério da Saúde afirmou que trabalha para acelerar
ainda mais o ritmo da vacinação
contra a covid-19. Desde o início
da campanha, já foram destinadas a todas as Unidades Federativas mais de 102,9 milhões de
doses de imunizantes contratados. Até o momento, mais de
71 milhões de doses foram aplicadas. O LocalizaSUS, mostra
o andamento da campanha no
Brasil. (Agência Saúde0

A Prefeitura de Diadema
lançará campanha de doação
de sangue nesta quarta-feira
(9). Seguindo o ritmo das bemsucedidas campanhas contra
a fome e do agasalho, a espe
rança do Fundo Social de Solidariedade é que a população
diademense mais uma vez se
mobilize para ajudar aqueles
que estão com a vida por um
fio. O lançamento será em uma
live, às 19h.
“Solidariedade está no
sangue de Diadema,” afirmou
Inês Maria de Filippi, presidenta do Fundo Social, que organiza a mobilização junto com
as secretarias de Saúde e de Assistência Social e Cidadania. “O
banco de sangue de uma cidade
é um banco que precisa sempre
de depósitos. Se só fizermos
retiradas, uma hora o banco
fecha. É um minuto pra quem
doa, mas uma vida pra quem
recebe.” (Reportagem Local)

R.Pires é a 1ª cidade da
Região Metropolitana a
vacinar caminhoneiros
contra a covid-19
Ribeirão Pires iniciará nesta quarta-feira, (9) a imunização dos motoristas de transporte rodoviário de cargas.
A vacinação será em formato
drive thru, das 8h às 16h, no
Complexo Ayrton Senna (Av.
Prefeito Valdírio Prisco, 193).
Caminhoneiros residentes na
cidade deverão apresentar: RG,
CPF e comprovante de residência
em seu nome. Já os que apenas
trabalham em Ribeirão Pires e
moram em outros municípios,
além de RG e CPF, será necessário
apresentar uma declaração de
atividade emitida pelo RH, contendo nome, CNPJ, endereço da
empresa, assinatura, carimbo e o
cargo do trabalhador.
É necessário a comprovação
de atuação na área, por meio de
Holerite, carteira de trabalho,
RPA (Recibo de Pagamento
Autônomo) ou MEI (Micro
Empreendedor
Individual),
ISS (Imposto Sobre Serviço) ou
CMC (Cadastro Municipal de
Contribuintes). (RL)
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DECRETO Nº 7949, DE 04 DE JUNHO DE 2021
ESTABELECE o Plano de Ação do Município de
Diadema, para adequação às previsões contidas no
Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de
2020, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração Financeira e Controle
- SIAFIC, e dá outras providências. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, no
uso de suas atribuições legais e; CONSIDERANDO
o que dispõem os artigos 48 e 48-A da lei complementar nº 101, de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; CONSIDERANDO o que dispõe
o Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro
de 2020 acerca do padrão mínimo de qualidade e
adoção do Sistema Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração Financeira e Controle

– SIAFIC e, especialmente, a necessidade de estabelecer um plano de ação para atender o disposto
no parágrafo único do art. 18 desse Decreto Federal,
DECRETA Art. 1º Fica estabelecido o plano de ação
voltado para a adequação às disposições do Decreto
Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, no
que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos
de qualidade e adoção do Sistema Único e Integrado
de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, nos termos do Anexo Único
deste Decreto. Art. 2º Será constituído Grupo de
Trabalho no âmbito do Poder Executivo para o desenvolvimento das ações de que trata o art. 1º, cujos
membros serão designados por Portaria no prazo
de até 7 dias, contado da publicação deste Decreto.
§ 1º O Grupo de Trabalho indicado no caput será
composto no mínimo por cinco membros, com a se-

guinte composição: Um coordenador a ser indicado
pelo Secretário de Finanças; Dois representantes
da Secretaria de Planejamento e Gestão, sendo um
representante do Departamento de Tecnologia da
Informação e um representante do Departamento
de Orçamento; Dois representantes da Secretaria
de Finanças, sendo um representante da Divisão
de Contabilidade e um representante da Divisão do
Tesouro. § 2º Poderão ser acrescentados ao Grupo
de Trabalho outros representantes das Secretarias
de Finanças e Planejamento e Gestão, a critério dos
respectivos secretários. § 3º O Grupo de Trabalho
será desfeito quando estiverem concluídas todas
as ações que integram o Plano de Ação do Anexo
Único deste Decreto. Art. 3º O Grupo de Trabalho
poderá requisitar outros servidores do Poder Executivo (Administração Direta e Indireta) e do Poder

Legislativo para auxiliarem no desenvolvimento das
ações de que trata o Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. O Plano de Ação do Anexo Único
deste decreto poderá ser revisto por meio de Resolução Conjunta das Secretarias de Planejamento
e Gestão e Secretaria de Finanças para eventuais
ajustes que se fizerem necessários. Art. 4º A participação no Grupo de Trabalho de que trata o artigo 2º
não será remunerada. Art. 5º Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 04 de junho de 2021. Diadema, 04 de
Junho de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito
do Município de Diadema DÉBORA DE CARVALHO
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos MARIA
DE FÁTIMA QUEIROZ Secretária de Planejamento
e Gestão Pública FRANCISCO ROZSA FUNCIA Secretário de Finanças

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRA
HOMOLOGAÇÃO – Edital de Chamamento Público nº 01/2021; PEC 8446/2021; Objeto: Selecionar
pessoa física ou jurídica interessada em viabilizar
Estudo Preliminar de Arquitetura do empreendimento denominado “Quarteirão da Educação”. Para
conhecimento dos interessados: o procedimento do
certame em epígrafe foi HOMOLOGADO e seu objeto ADJUDICADO à empresa PARANOÁ INDÚSTRIA
DE BORRACHA LTDA. Luiz Carlos Theophilo - Secretário da SSO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS
E PATRIMÔNIO
Pr. Eletrônico: 012/2021 - PC: 005/2021. Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COLETA DE SANGUE.
Resumo Ata RP 106/2021 entre Município de Diadema e CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, resumo Ata RP
107/2021 entre Município de Diadema e GREINER
BIO-ONE BRASIL PRODS. MED. HOSPITALARES
LTDA, resumo Ata RP 108/2021 entre Município de
Diadema e MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, Itens homologados na publicação DOM dia 18/05/2021. Pzo
de Entrega: 05 (cinco) dias úteis. Vigência: 12 meses a partir desta publicação.
Pr. Eletrônico: 016/21 - PC: 0247/2020. Objeto: Fornecimento de Pães. Homologado o pregão em epígrafe declarando a licitação fracassada de acordo c/
Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 016/21 - PC: 0247/2020. Objeto: Fornecimento de Pães. Tornamos público que a Licitação em epígrafe foi declarada “Fracassada”.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DESPACHO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
A Prefeitura do Município de Diadema vem por meio
da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano, CONSIDERANDO os autos do Processo
Administrativo Interno nº 5295/2014 e Processo Eletrônico 10.630/2020, deliberar a favor do munícipe
CELSO NOVAIS, portador do RG Nº 23.300.386-1
e CPF nº 140.459.198-21 a partir da data da publicação, o uso da unidade habitacional localizada no
Conjunto Habitacional Yamberê, bloco 05, apto 01,
bairro Inamar, por meio de TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE. Diadema, 07 de junho de 2021 – Ronaldo José Lacerda – Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.
LEI Nº 4071, DE 31 DE MAIO DE 2021 PROÍBE os
estabelecimentos comerciais, situados no Município
de Diadema, de submeterem os consumidores à
conferência de mercadorias após efetivados o pagamento e a liberação em seus caixas registradores, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº
023/2021 de autoria do Ver. Cícero Antônio da Silva
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município
de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo
de suas atribuições legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a
seguinte LEI: ARTIGO 1º - Os estabelecimentos comerciais, situados no Município de Diadema, ficam
proibidos de submeter os consumidores à conferência das mercadorias após efetivados o pagamento e
a liberação nos caixas registradores. ARTIGO 2º - O
descumprimento do disposto no artigo 1º desta Lei
constitui infração à Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação. Diadema, 31 de maio de 2021
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de
Diadema DHEISON RENAN SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO
LEILÃO ELETRÔNICO
1° Leilão: 21/06/2021 às 14:00hs
2° Leilão: 29/06/2021 às 14:00hs
Leilão somente na modalidade eletrônica através do site: www.bspleiloes.com.br
BIANCA S. PAIS DE CARVALHO, Leiloeira Pública Oﬁcial, registro Jucerja n°
156, com escritório na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, bloco 3, sala
1614, Barra da Tijuca/RJ, autorizada por SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 15.079.183/0001-50,
venderá na forma da Lei 9.514/97, em leilões públicos nos dias, horários e
através do seu site de leilões online: www.bspleiloes.com.br acima referidos, o
Quarto nº 117, localizado no 1º pavimento do edifício designado HOTEL 03 do
S U B C O N D O M Í N I O H O T E L, situado na TO R R E 1, integrante do
empreendimento imobiliário denominado “CONDOMÍNIO MONDIAL SÃO
BERNARDO DO CAMPO” com acesso pelo nº 234 da PRAÇA SAMUEL
SABATINI, melhor descrito na matrícula nº 154.256 do 1° Oﬁcial de Registro de
Imóveis de São Bernardo do Campo/SP, objeto da Escritura Pública Deﬁnitiva
de Venda e Compra de Imóvel, com Alienação Fiduciária, lavrada em
21/02/2018 pelo 14º Tabelionato de Notas/SP, tendo como Credora Fiduciária,
SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., e como
Fiduciante Devedor, SALATIEL CARVALHO DE ARRUDA, inscrito no CPF
sob o nº 359.335.828-08. O referido imóvel possui área total de 41,262 m2 e
encontra-se registrado em nome da empresa comitente, conforme
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada em 25/05/2021 no Av. 09 da
matrícula mencionada acima. O imóvel será vendido na forma da Lei 9.514/97
no estado em que se encontra, por preço não inferior a R$ 505.816,39
(quinhentos e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos)
em 1° Leilão, nos termos do § 1º do art. 27 da L.9.514/97 e cláusula sétima da
Escritura Pública. Em 2º Leilão o imóvel será vendido, em caráter deﬁnitivo, por
preço não inferior a R$ 531.653,66 (quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e
cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme trata o §2° do art.
27 da Lei 9.514/97. Os débitos de condomínio e IPTU serão informados no dia
do leilão e será de responsabilidade do arrematante. A venda deverá ser feita
com pagamento à vista. O devedor ﬁduciante será comunicado na forma do
parágrafo 2º-A do art.27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017,
para o exercício de preferência. Para participar do leilão oferecendo lances pela
internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão)
efetuar o seu cadastro pessoal no site da Leiloeira (www.bspleiloes.com.br) e
também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade on line.
Os interessados deverão tomar conhecimento do edital de leilão completo
disponível no portal eletrônico da leiloeira. Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021.
(ass.) Bianca Soares Pais de Carvalho – Leiloeira Pública Oﬁcial.
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Terça-feira, 8 de junho de 2021
EDITAIS DE PROCLAMAS
Diadema
Rua Silvio Donini, nº 222, Jardim Donini
Diadema - SP
CEP: 09920-530 Tel: (11) 4056-5683
E-Mail:contato@cartoriorcivildiadema.com.br
Faço saber que pretendem se casar
e apresentaram os documentos exigidos
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
GILVAM JOAQUIM DOS SANTOS e LUCINETE MATIAS DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo,
nascido em Ribeirão - PE, aos 28/11/1973,
residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM SEVERINO DOS SANTOS e de MARIA
SEVERINA DOS SANTOS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, funcionária pública, nascido em São Paulo - SP, aos
24/06/1966, residente em Diadema - SP, filho
de ANTONIO BENTO DA SILVA e de ALCINA
MATIAS DA SILVA;
UELLINGTON FERRAZ ROCHA e ANDRÉIA
MARIA FRANCISCA GOMES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de produção, nascido em
Jordânia - MG, aos 25/09/1973, residente em
DIADEMA - SP, filho de ADÃO FERREIRA
ROCHA e de JOVELINA FERRAZ OLIVEIRA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em Diadema - SP, aos
23/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho
de ANTONIO FERREIRA GOMES e de JOANA
FRANCISCA FERREIRA GOMES;
AISLAN DE SOUZA PEDROZA e NATHALY
GUIMARÃES RIBEIRO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, músico,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
03/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOÃO GERMANO DE ALMEIDA PEDROZA
e de MARIA MARGARIDA DE SOUZA PEDROZA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, assistente administrativo, nascido em
São Bernardo do Campo - SP, aos 20/12/1991,
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO SP, filho de VALDEMIR GONÇALVES RIBEIRO
e de LUCIANA GUIMARÃES RIBEIRO;
EDUARDO GOMES VIANA e CREUSA PEREIRA PARDINHO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido
em São Paulo - SP, aos 07/01/1982, residente
em Diadema - SP, filho de ANTONIO VIANA
e de LUCIA GOMES DO PRADO VIANA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
doméstica, nascido em Mortugaba - BA, aos
02/11/1970, residente em Diadema - SP, filho
de ALICE PEREIRA PARDINHO;
MATHEUS SOUZA DA SILVA e LETICIA
FERNANDES DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar
administrativo, nascido em São Bernardo do
Campo - SP, aos 19/04/1997, residente em
Diadema - SP, filho de SAMUEL ALVES DA
SILVA e de HAYDEE CRISTINA DE SOUZA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, publicitária, nascido em São Bernardo
do Campo - SP, aos 10/08/1996, residente em
São Bernardo do Campo - SP, filho de ALAN
DEVESA DA SILVA e de EUNICE DA SILVA
FERNANDES;
ROMARIO JARDIM SOUZA e ELIVELANDIA
ALVARES COSTA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, chefe de seção
I, nascido em Jequié - BA, aos 15/08/1992,
residente em Embu das Artes - SP, filho de
RAULINO CASTRO SOUZA e de MARIA JOSÉ
JARDIM SOUZA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, gerente comercial,
nascido em Jequié - BA, aos 28/07/1987,
residente em Diadema - SP, filho de EDVALDO
SANTANA COSTA e de ELOIZA ALVARES
COSTA;
ALMIR CAMPOS MATIAS e MARIA DE
LOURDES NASCIMENTO DE ANDRADE,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, juiz arbitral, nascido em Natal - RN,
aos 01/12/1972, residente em DIADEMA - SP,
filho de MANOEL MATIAS DE OLIVEIRA e
de MARIA VICELIA CAMPOS MATIAS; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, lavradora, nascido em Viseu - PA, aos
29/12/1980, residente em Bragança - PA, filho
de JOÃO CRUZ DE ANDRADE e de ROSILDA
DO NASCIMENTO ANDRADE;
IVAN ALVES DO NASCIMENTO e VALQUIRIA
SILVA FRANÇA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, nascido
em SÃO PAULO - SP, aos 27/08/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de DOURIVAL
ALVES DO NASCIMENTO e de LAURIANA
DOS SANTOS NASCIMENTO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar,
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/02/1983,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO
SALVIANO DE FRANÇA e de BENEDITA
ROSITA DA SILVA FRANÇA;
FRANCISCO MACIEL ALVES PINHEIRO e
LÍDIA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo,
nascido em Ouricuri - PE, aos 17/07/1988,
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO
ROMÃO PINHEIRO e de ISMAVETE ALVES
DO CARMO PINHEIRO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
22/08/1992, residente em Diadema - SP, filho
de JOSÉ IVANILDO DA SILVA e de OLINDINA
MARIA DA CUNHA SANTOS SILVA;
WILLIAN PIMENTEL NOVAIS e ÉLLEN CRIS-

TINA MATIAS DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo,
nascido em Diadema - SP, aos 23/09/1992,
residente em DIADEMA - SP, filho de ADÃO
JOSÉ DE NOVAIS e de MARIA TELES PIMENTEL; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, autonoma, nascido em
Diadema - SP, aos 27/08/1991, residente em
DIADEMA - SP, filho de CLAUDIONOR GERALDO DA SILVA e de MARIA APARECIDA
MATIAS DA SILVA;

tendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em CAMPO GRANDE - MS,
aos 29/09/1994, residente em DIADEMA - SP,
filho de VALDIONOR DA SILVA RODRIGUES
e de DINALVA MARCELINO RODRIGUES;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP,
aos 17/06/1997, residente em DIADEMA - SP,
filho de VALDIR GONÇALVES DOS SANTOS
e de MARIA DAS GRAÇAS SANTANA;

HUGO DE AVIZ VIEIRA e ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, consultor de
marketing, nascido em São Paulo - SP, aos
25/04/2002, residente em Diadema - SP, filho
de JANITO VIEIRA FILHO e de MARIA JOSÉ
DE AVIZ; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, designer gráfica, nascido
em São Paulo - SP, aos 03/06/2002, residente
em Diadema - SP, filho de ADALTO NUNES
DOS SANTOS e de ROSEMEIRE CAIRES
PEREIRA;

CARLOS FILIPE FANECO DA COSTA e
GLAUCIA CRISTINA DOS ANJOS, sendo
o pretendente: nacionalidade portuguesa,
solteiro, ajudante de armazém, nascido em
Oeiras e São Julião da Barra, aos 29/12/1981,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ
MANUEL PEREIRA DA COSTA e de MARIA
AUGUSTA DOS SANTOS FANECO COSTA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, promotora de vendas, nascido em
Diadema - SP, aos 06/11/1986, residente em
DIADEMA - SP, filho de OLIVIA CRISTIANE
DOS ANJOS;

GABRIEL ANTONIO FERRAZ NETO e PATRICIA LOPES SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, policial
civil, nascido em Guarujá - SP, aos 01/06/1970,
residente em DIADEMA - SP, filho de DALVO
JOSÉ FERRAZ e de ELIDIA PEDRAZOLI; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auxiliar de laboratório, nascido em São Paulo
- SP, aos 26/12/1983, residente em DIADEMA
- SP, filho de JOSE CARLOS NASCIMENTO
DOS SANTOS e de ESTELITA LOPES DOS
SANTOS;
LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA e VIVIANA
DE SOUZA TEOBALDO, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo,
nascido em São Bernardo do Campo - SP,
aos 21/03/1983, residente em DIADEMA - SP,
filho de FELIPE PEREIRA e de MARIA DE
OLIVEIRA PEREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, viúvo, autonoma, nascido
em São Caetano do Sul - SP, aos 09/06/1975,
residente em SÃO CAETANO DO SUL - SP,
filho de RUTE DE SOUZA;
MATHEUS DE MELO RIGUEIRA e KETHELYN
MORAIS SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido
em São Paulo - SP, aos 16/02/1997, residente
em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO
RIGUEIRA e de EMILENE SILVA DE MELO;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP,
aos 28/02/2000, residente em DIADEMA - SP,
filho de RIVELINO FERREIRA DE SOUZA e
de VANICE RIBEIRO DE MORAIS SOUZA;
ELOISIO MAURICIO DA SILVA e DANIELA
ALVES DE SOUZA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira , divorciado, aux. monitoramento , nascido em SÃO PAULO - SP,
aos 24/08/1976, residente em Diadema - SP,
filho de JAIME MAURICIO DA SILVA e de
SUZETE BARBOSA DE LIMA ; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado,
professora, nascido em São Paulo - SP, aos
12/11/1978, residente em DIADEMA - SP,
filho de FRANCISCO ALVES DE SOUZA e de
MARINA CAZARINI DE SOUZA;

RICARDO PEDRO DA SILVA e ADÉLIA RIBEIRO DOS SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo,
nascido em ALTINHO - PE, aos 08/07/1954,
residente em Diadema - SP, filho de JOSE
PEDRO FILHO e de MARIA AURORA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em NOVA CANAÃ - BA,
aos 09/11/1967, residente em Diadema - SP,
filho de HERMINIA ANGELA DE JESUS;

JUAREZ GERMANO PEREIRA e VERA LÚCIA
BASTOS DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em CATOLÉ DO ROCHA - PB,
aos 12/02/1954, residente em Diadema - SP,
filho de FRANCISCO ANTÔNIO GERMANO e
de FRANCISCA SEVERINA GERMANO; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
cozinheira, nascido em CANDEIAS - BA, aos
17/07/1968, residente em Diadema - SP, filho
de FRANCISCO BARBOSA DA SILVA e de
JOSELINA BASTOS DA SILVA;
WESLLEY DANTAS SANTANA e LARISSA
RISSARDO SILVA DE LIMA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
comeciante, nascido em Diadema - SP, aos
05/11/2001, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSÉ ADAUTO DANTAS DE SANTANA e
de SILVANA ROSA DE SANTANA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auxiliar administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 22/10/1998,
residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER
RISSARDO DE LIMA e de EDILEIDE SILVA
SANTOS;

ELIAS CARVALHO DA SILVA e LAIZA DANIELLY LOPES SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, nascido em Santo André - SP,
aos 29/07/1998, residente em DIADEMA - SP,
filho de MOISÉS VITORINO DA SILVA e de
EDILEUSA CARVALHO DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
assistente administrativo, nascido em São
Paulo - SP, aos 10/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO EUSTAQUIO
PEREIRA DOS SANTOS e de GERALDA DA
VINÍCIUS ARAUJO BISPO e JOYCE SOUZA CONSOLAÇÃO LOPES;
ROSSE , sendo o pretendente: nacionalidade
brasileiro , solteiro, repositor , nascido em
DIADEMA - SP, aos 16/11/2002, residente em THIAGO VINÍCIUS VIEIRA COELHO e
DIADEMA - SP, filho de CARLOS SIEMES BIS- AGATHA MARIA SANTOS DURÄES, sendo
PO e de MARIA DO CARMO ARAUJO BISPO; o pretendente: nacionalidade brasileira,
e a pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro, aprendiz, nascido em Diadema - SP,
solteiro, aux. de enfermagem, nascido em SÃO aos 06/05/1999, residente em DIADEMA - SP,
PAULO - SP, aos 10/04/2001, residente em filho de FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO
DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO ALENCAR NETO e de EDINALVA VIEIRA SILVA; e a preROSSE e de NADIENE DE SOUZA GOIS ;
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auxiliar administrativa, nascido em Diadema
- SP, aos 18/12/1999, residente em DIADEMA
WILLIAM VIEIRA SOARES e ANGÉLICA - SP, filho de EDUARDO LOPES DURÄES e
GIOVANA DA SILVA SANT´ANA, sendo o de VALDIRENE DOS SANTOS SILVA;
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
consultor comercial, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 25/04/1989, DAVID DE PAULA FARIA e FERNANDA DE
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SOUZA SILVA, sendo o pretendente: nacionaSOARES DE ASSIS e de MARIA AUXILIA- lidade brasileira, solteiro, técnico em logística,
DORA VIEIRA SOARES; e a pretendente: nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de 29/11/1988, residente em DIADEMA - SP, filho
serviços, nascido em SÃO PAULO - SP, aos de AILTON INÁCIO DE FARIA e de ALAIDE
13/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho APARECIDA DE PAULA FARIA; e a pretendende ORLANDO SANT´ANA e de ELISABETE te: nacionalidade brasileira, solteiro, consultora
FERREIRA DA SILVA;
de vendas, nascido em São Caetano do Sul
- SP, aos 24/03/1996, residente em DIADEMA
- SP, filho de MIRIAM DE SOUZA SILVA;
BRENO ALVES DA SILVA e LARYSSA MARQUES DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, gari, nascido FERNANDO FERRÉ JÚNIOR e ELENICE
em São Paulo - SP, aos 11/07/1995, residente MARIA DA COSTA, sendo o pretendente:
em DIADEMA - SP, filho de ISIDRO ALVES nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de
DA SILVA e de MARIA CRISTINA DA SILVA; produção, nascido em São Paulo - SP, aos
e a pretendente: nacionalidade brasileira, 07/12/1992, residente em DIADEMA - SP,
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, filho de FERNANDO FERRÉ e de RITA DE
aos 20/01/1999, residente em DIADEMA - SP, CÁSSIA SAKAMAE FERRÉ; e a pretendente:
filho de LAERCIO ALVES DIAS DA SILVA e de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente,
RUTE MARQUES DE SOUZA;
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
29/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho
de FRANCISCA MARIA DA COSTA;
JACKSON BISPO MARIANO e BIANCA JUSTINA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, bancario, LEANDRO JUSTINO MOREIRA e ERICA DE
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/09/1996, ALMEIDA ESTEVAN, sendo o pretendente:
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo,
LUIS MARIANO e de JANETE BISPO DOS nascido em DIADEMA - SP, aos 05/02/1990,
SANTOS; e a pretendente: nacionalidade residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS
brasileira, solteiro, nascido em SANTO ANDRÉ MAR MOREIRA e de ANTONIA JUSTINA DA
- SP, aos 19/09/2001, residente em DIADEMA - SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasiSP, filho de TIAGO MEDEIROS DE OLIVEIRA leira, solteiro, recepcionista, nascido em SÃO
e de CASSIA JUSTINA SANTOS;
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/04/1992,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSAFA
ESTEVAN DA SILVA e de ROSENIR GOMES
JHONATAN MARCELINO RODRIGUES e DE ALMEIDA;
ALINE SANTANA DOS SANTOS, sendo o pre-

MARCOS DOS SANTOS LIMA e SUÉLLEN
RODRIGUES BARRADAS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, op.
maquinha , nascido em DIADEMA - SP, aos
15/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho
de SIDNEI JOSÉ LIMA MACEDO e de ROSE
DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma , nascido em
SÃO PAULO - SP, aos 15/05/2000, residente
em DIADEMA - SP, filho de EDISON CIRIACO
BARRADAS e de VERA LUCIA RODRIGUES;
AUGUSTO CÉSAR LOPES DE ALCÂNTARA
E ALBUQUERQUE e CAROLINA DE AGUIAR
BRANDÃO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, bancario, nascido
em DIADEMA - SP, aos 16/05/1998, residente
em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DE ALCÂNTARA E ALBUQUERQUE e de MARIA
APARECIDA DE LIMA E ALBUQUERQUE; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
professora, nascido em SANTO ANDRÉ - SP,
aos 25/05/1999, residente em DIADEMA - SP,
filho de FRANCISCO RICARDO BRANDÃO
e de VERA LUCIA DE AGUIAR BRANDÃO;
MICHAEL LOPES DA SILVA e JOSICLEIDE
DOS SANTOS LEITE, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente,
nascido em Petrolina - PE, aos 11/04/1993,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ
LOÃO LOPES e de ANTONIA MARIA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em IBIARA - PB, aos
15/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSÉ DOS SANTOS LEITE e de TEREZINHA GRIGÓRIO LEITE;
BRUNO DA SILVA SOUSA e DANIELLE
NUNES GAZETA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar tecnico
eletronica, nascido em SÃO BERNARDO DO
CAMPO - SP, aos 20/08/1995, residente em
DIADEMA - SP, filho de AUGUSTO DE SOUSA
NETO e de TANIA CRISTINA DA SILVA SOUSA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em
Diadema - SP, aos 06/06/1995, residente em
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GAZETA e de
ADRIANA APARECIDA NUNES GAZETA;
LUIZ ROGERIO VICTOR DE JESUS e ELIZANGELA NUNES DE OLIVEIRA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos
05/06/1991, residente em Diadema - SP, filho
de TELMA MARIA DE JESUS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar,
nascido em SANTA TEREZINHA - PE, aos
02/07/1983, residente em Diadema - SP, filho
de EUGENIO PAULI FERREIRA DE OLIVEIRA
e de ANTONIA NUNES DE OLIVEIRA;
DANIEL TEODORO SATO e GIOVANA MIKAELLI SILVA MACIEL , sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de
suporte nivel II, nascido em SÃO PAULO - SP,
aos 02/06/2001, residente em DIADEMA - SP,
filho de HELIO HIDEO SATO e de GRACINDA
TEODORO DA CRUZ ; e a pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro, analista de suporte
nivel II, nascido em SÃO BERNARDO DO
CAMPO - SP, aos 05/04/2001, residente em
DIADEMA - SP, filho de GIOVANI FERREIRA
MACIEL e de SELMA SILVA MACIEL ;
MARIO CESAR CATTANEO e MARIA SELMA
DA SILVA , sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro , solteiro, encarregado de
produção , nascido em ARAPONGAS - PR,
aos 09/03/1973, residente em Diadema - SP,
filho de GERALDO CATTANEO e de SEBASTIANA BESSA CATTANEO ; e a pretendente:
nacionalidade brasileira , solteiro, ajudante de
produção , nascido em BIRITINGA - BA, aos
21/05/1975, residente em Diadema - SP, filho
de AURELINA DA SILVA ;
FELIPE ZANQUINI LAURINDO e VALÉRIA
CRISTINA GOMES DE MORAIS, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, analista de planejamento, nascido em
SÃO PAULO - SP, aos 26/03/1995, residente
em DIADEMA - SP, filho de MARCOS JOSÉ
LAURINDO e de LILIAN ZANQUINI ALEXANDRINO LAURINDO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente
administrativo, nascido em Diadema - SP,
aos 29/04/1997, residente em DIADEMA - SP,
filho de DERIVAL MARTINS DE MORAIS e de
ELIZABETE CRISTINA GOMES DE MORAIS;
KAIQUE SILVA GONÇALVES e TALITA
GONÇALVES LIMA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário,
nascido em São Bernardo do Campo - SP,
aos 17/07/1994, residente em Diadema - SP,
filho de SIDNEI FERREIRA GONÇALVES e de
MARIA ZORAIDE DA SILVA GONÇALVES; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, veterinária, nascido em São Paulo - SP,
aos 14/04/1995, residente em DIADEMA - SP,
filho de REGINALDO DE SOUZA LIMA e de
IVANILDES GONÇALVES LIMA;
LUCIANO ALVES DE CARVALHO e MARIA
ROSÂNGELA NUNES SABINO, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor, nascido em BOA NOVA - BA, aos
12/12/1988, residente em DIADEMA - SP,
filho de ANTONIO SENA DE CARVALHO e
de MARIA NEUZA ALVES DE CARVALHO; e
a pretendente: nacionalidade BRASILEIRA,
divorciado, do lar , nascido em IMACULADA PB, aos 08/08/1989, residente em DIADEMA
- SP, filho de JOSÉ SABINO SEGUNDO e de
ROSELI NUNES DE GOIS;

Quem anuncia no Diário Regional
não precisa contar com a sorte
para conseguir vender mais.
Anuncie: 4057-9000

Acesse: www.diarioregional.com.br

JOSIMAR DIAS DA SILVA e DEBORA PINHEIRO MORALES, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
22/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSUEL BENTO DA SILVA e de GLICERIA
DIAS DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista,
nascido em São Paulo - SP, aos 25/02/1990,
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS
MORALES e de SANDRA REGINA DA SILVA
PINHEIRO MORALES;
ALEX BUENO e VITÓRIA GABRIELLE DOS
SANTOS SOUSA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarifado,
nascido em DIADEMA - SP, aos 10/08/1987,
residente em DIADEMA - SP, filho de MAURICIO BUENO e de ANA CRISTINA DE SOUZA
ARCANJO; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, confeiteira, nascido em
SÃO PAULO - SP, aos 10/02/1999, residente
em DIADEMA - SP, filho de ALESSANDRO
ANDRADE DE SOUSA e de IZABEL CRISTINA
DOS SANTOS;
RAFAEL IORIO e NATÁLIA PAZIAN ANTONIOL, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileiro , solteiro, atuário, nascido em SÃO
PAULO - SP, aos 11/07/1990, residente em
DIADEMA - SP, filho de RICARDO IORIO e
de VILMA MARIA DA SILVA IORIO ; e a pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro,
química , nascido em SÃO PAULO - SP, aos
22/05/1991, residente em DIADEMA - SP,
filho de ANTONIO CARLOS ANTONIOL e de
ELIANA PAZIAN ANTONIOL ;
EVERALDO DOS SANTOS GOMES e SILVANA IVONETE DE SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, laminador,
nascido em Petrolina - PE, aos 22/02/1974,
residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO
FRANCISCO GOMES e de HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS GOMES; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de
serviçoes gerais, nascido em Orocó - PE, aos
23/02/1974, residente em DIADEMA - SP, filho
de RAIMUNDO GUMERCINDO DE SOUZA e
de MARIA IVONETE DE SOUZA;
RICARDO RODRIGUES BARBOSA e MICHELE MARCELINA GONÇALVES, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
Encarregado de manutenção, nascido em São
Bernardo do Campo - SP, aos 30/10/1989,
residente em DIADEMA - SP, filho de CONSTANTINO JOSÉ BARBOSA e de IVONETE
MARIA RODRIGUES BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado,
Auxiliar de compras, nascido em Santa Cruz do
Rio Pardo - SP, aos 13/02/1987, residente em
DIADEMA - SP, filho de DÉCIO GONÇALVES
e de MARILVIA BERTOLDO GONÇALVES;
EDUARDO FRANCISCO MAURO e DANIELE VIEIRA RIBEIRO , sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira , solteiro, empresário
, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/05/1981,
residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO FRANCISCO MAURO e de ISABEL DE FATIMA DAS NEVES MAURO; e a pretendente:
nacionalidade gerente administrativo, solteiro,
nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de BRAULINO
JOSÉ RIBEIRO e de SUELI RIBEIRO VIEIRA ;
DANILO MARQUES DA SILVA e KAMILLA
DE SOUSA E SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, instalador
moveis, nascido em Remanso - BA, aos
23/09/1997, residente em Diadema - SP,
filho de VALDIR MARQUES DA SILVA e de
ELENEIDE MARQUES DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do
lar, nascido em Diadema - SP, aos 09/04/2003,
residente em Diadema - SP, filho de LIODINO
VENCERLENCIO DA SILVA e de VANICE DE
SOUSA E SILVA;
CELSO LUCAS LIMA FREIRE e EMILI CAJAIBA COSTA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, analista de projetos,
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO
- SP, aos 11/06/1991, residente em DIADEMA
- SP, filho de GONÇALO SERGIO MOREIRA
FREIRE e de FRANCISCA SANALBA OLIVEIRA LIMA FREIRE; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, estagiaria, nascido em
MILAGRES - BA, aos 29/01/1998, residente em
DIADEMA - SP, filho de EVANILDO DA SILVA
COSTA e de ANALICE ALMEIDA CAJAÍBA;
JEFFERSON SOUZA DO VALE e VICTÓRIA
CRSTYNE MINHARRO DA SILVA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, auxiliar de expedição, nascido em
Diadema - SP, aos 27/07/2001, residente em
DIADEMA - SP, filho de JUVENAL DIAS DO
VALE e de ANTONIA DE SOUZA DO VALE;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em DIADEma - SP, aos
04/04/2005, residente em DIADEMA - SP, filho
de CAIO DOUGLAS DA SILVA e de PÂMELA
MINHARRO RODRIGUES DA SILVA;
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, 8 de junho de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

