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Pandemia causa perdas de R$ 5,2 bilhões na economia do ABC
A pandemia de covid-19 provocou forte impacto na economia do ABC. A crise sanitária teria causado
perdas de R$ 5,2 bilhões na produção de riquezas dos sete municípios. A estimativa consta de nota técnica
publicada na 16ª Carta de Conjuntura da USCS e considera que a economia dos sete municípios evoluiu na
mesma magnitude do Produto Interno Bruto (PIB) do país – ou seja, cresceu 1,4% em 2019, mas recuou
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4,1% no ano passado. Assim, o PIB regional teria saltado de R$ 126,6 bilhões em 2018 (último dado publicado pelo IBGE) para R$ 128,3 bilhões em 2019, mas recuado para R$ 123,1 bilhões no ano passado.
Porém, para os autores do estudo, a retração regional pode ter sido até maior do que a média nacional, em
função do forte impacto da pandemia sobre a atividade industrial e o comércio exterior.
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Fachin anula condenações
de Lula na Lava Jato e
torna ex-presidente elegível
Petistas do ABC comemoram decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba
para o processo e julgamento das quatro
ações da Operação Lava Jato contra o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tríplex do Guarujá, sítio de Atibaia e sede

do Instituto Lula e doações da Odebrecht
- , anulando todas as decisões nos casos,
desde o recebimento das denúncias até
as condenações, o que torna o petista
elegível. Políticos do ABC se manifestaram sobre a decisão de Fachin. O prefeito de Diadema, José de Filippi Jr (PT),

afirmou que “a Justiça está finalmente
sendo feita”. Já o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), disse que
“é um tapa na cara da sociedade brasileira”. Para o deputado federal Vicentinho
(PT), “agora Lula está livre para voar e
nós junto com ele”.
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procESSoS Do cASo LULA

Defesa de Lula disse recebe decisão de Fachin com serenidade

Procuradoria-Geral da República afirmou que
vai recorrer da decisão do ministro do STF
Página 2
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Estado anuncia
criação de hospital de
campanha no AME
de Santo André
O governador João Doria (PSDB)
anunciou, nesta segunda-feira (8), 11
novos hospitais de campanha, dentre
os quais, um no Ambulatório Médico
de Especialidades (AME) Santo André.
Segundo informado pela Secretaria
Estadual da Saúde, o novo hospital
de campanha do ABC contará com 15
leitos de enfermaria e dez de UTI.O
presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, ressaltou que o equipamento vai reforçar
a capacidade de atendimento dos municípios para enfrentar a pandemia.
“Vamos buscar todas as alternativas
e soluções para não deixar ninguém
sem atendimento médico.” Doria afirmou que “o conjunto de medidas vai
reforçar o sistema de saúde e garantir
o atendimento a todos”. Página 5

Consórcio ABC
protocola intenção
de compra de 1 mi de
doses da vacina do
Instituto Butantan
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São Caetano
amplia em 25%
a capacidade de
internação em
UTI covid-19
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Segundo o Estado, o novo hospital de campanha de Santo André contará com 15 leitos de enfermaria e dez de UTI
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Petrobras anuncia sexto aumento
do ano nos preços dos combustíveis
A Petrobrás anunciou nesta segunda-feira (8) mais um reajuste de
combustíveis em suas refinarias, o
sexto neste ano. A partir de hoje, a
gasolina vai ficar 9,2% mais cara e o
diesel, 5,5%. Com mais esse aumen-

to, as altas acumuladas no ano são
de 54% e 42%, respectivamente,
segundo cálculo do Instituto de
Estudos Estratégicos de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(Ineep).
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Brasil, o celeiro da covid
Uma das correntes que
explicam a transmissão do
vírus no Brasil não é propria
mente científica, mas ide
ológica. É bem verdade que
o governo brasileiro sempre
agiu em desacordo com a
proteção social em relação a
essa questão epidemiológica,
abrindo a discussão como
uma farsa, bem ao estilo do
então presidente dos EUA,
Donald Trump.
A essência do negacionis
mo, do simplismo no trata
mento através de medicações
inócuas, as demonstrações
públicas das aglomerações
sem máscara, a falta de coor
denação do planalto, sempre
justificada pela decisão do STF
que delegava a governadores
e prefeitos o combate à pan
demia– o que não é verdade,
pois a Corte não eximiu o go
verno federal de responsabili
dade, pelo contrário, reforçou
a competência dos executivos
–, fizeram do Brasil preocupa
ção internacional na prolifera
ção de novas variantes ante o
descontrole do governo.
Um fato incontestável é
que Bolsonaro sempre apos
touque a população não iria
aderir às vacinas, pois várias
vezes afirmou que jamais a
tomaria, e que a economia
era,sim, vítima de uma “epi
demia fabricada”, em que o
vírusera um agente político
para promoção de governa
dores e oposicionistas. E tal
pensamento de certa forma
acabouimpregnado na mente
dos negacionistas, grande
parte dos seus eleitores, mui
tos dos quais, digase de pas
sagem, já faleceram em vir
tude da Covid19.
Diz um ditado alemão
que “se há 10 pessoas senta
das numa mesa, um nazista
se senta e ninguém levanta,
então há 11 nazistas senta
dos”, e é exatamente nessa
linha de pensamento que se

pode avaliar a influência
exercida poruma corrente
ideológica que alimenta a
contaminação pelo vírus.
Hoje no Brasil o grande
problema são as variantes, o
que torna a contaminação e
a virulência duplicadas, ata
cando, portanto, os jovens,
ao contrário de outrora, em
que eram apenas os mais
idosos as vítimas fatais.
A questão de saúde
pública é complexa, ai
nda mais se tratarmos de
“lockdown”, uma vez que
de nada adianta restauran
tes cumprirem as exigên
cias de segurança, sebares,
festas, igrejas e aglomera
ções em geral não o fazem.
Aliás, essa é a queixa de
determinados setores da
economia, e com razão.
Isto posto, restanos
apenas uma esperança, a
vacinação em tempo ágil, o
que até agora não demon
stra que pode ocorrer, já que
o governo não acompanha a
produção e a compra destas
no mesmo ritmo das con
taminações. Para consta
tar o terrível desprezo por
mais de 250.000 mortes,
atualmente quase 2.000
mortes por dia, nada me
lhor e mais triste do que
uma frase de Jair Bolsonaro
em relação a essa tragédia
dita esta semana: “Chega de
frescura e mimimi. Vão cho
rar até quando?”. Pobre Bra
sil, um país que realmente
não é para principiantes.
Prova disso é ologístico
General Pazuello...
Assim, enquanto a
tristeza e o abandono nos
empurram às lágrimas,
grandes infectologistas e
países oferecem seu apoio,
talvez para enxugar o choro
doído dos desamparados...
Fernando Rizzolo é advo
gado, jornalista, mestre em
Direitos Fundamentais.

Fachin anula condenações de
Lula na Operação Lava Jato
Petistas do ABC comemoram decisão do ministro que tornou ex-presidente elegível
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O ministro do Supremo Tri
bunal Federal Edson Fachin,
anulou, nesta segundafeira (8),
todas as condenações do ex
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) pela Justiça Federal
no Paraná relacionadas às inves
tigações da Lava Jato. Fachin
declarou a incompetência da 13ª
Vara Federal de Curitiba para
o processo e julgamento das
quatro ações da operação contra
o expresidente  tríplex do Gua
rujá, sítio de Atibaia e sede do Ins
tituto Lula e doações da Odebre
cht  , anulando todas as decisões
daquele juízo nos respectivos
casos, desde o recebimento das
denúncias até as condenações, o
que torna o petista elegível.
Políticos do ABC se manife
staram sobre a decisão de Fachin.
O prefeito de Diadema, José de
Filippi Jr (PT), afirmou em seu
Twitter que “a Justiça finalmente
sendo feita. Todas as acusações
contra Lula foram anuladas e ele
voltou a ser elegível. Grande dia”.
Já o prefeito de São Bernar
do, Orlando Morando (PSDB),
destacou que Lula e o PT são sím
bolos de corrupção. “Durante os
governos Lula e Dilma, o PT pro
tagonizou o maior escândalo de
corrupção do mundo. As própri
as empresas confessaram os des
vios e as propinas. Se a Justiça
acha que o processo do Lula tem

que ser anulado, pode ter certeza
que o povo brasileiro não vai per
doar essa vergonha. Anular os
processos do Lula é um tapa na
cara da sociedade brasileira”, des
tacou o tucano.
O exprefeito de São Ber
nardo, Luiz Marinho (PT), disse
que há muito o que comemo
rar. “Essa decisão finalmente
faz justiça a toda a perseguição
que Lula foi alvo por parte da
chamada República de Curi
tiba. Só é de se lamentar que só
agora Fachin tenha tido cora
gem de fazer o que deveria ter
feito há três anos.”
Para o deputado federal Vi
cente Paulo da Silva, o Vicenti
nho (PT), o ministro reconheceu
a farsa das condenações de Lula
e anulou os processos conduzi
dos pelo exjuiz Sérgio Moro em
Curitiba. “Essa decisão de Fachin
foi extraordinária. Reconheceu o
que é verdade: Lula é inocente.
Agora Lula está livre para voar
e nós junto com ele. Agora Lula
está livre para andar pelo Brasil e
discutir o destino do país. Voltar,
novamente, a não ter mais fome;
a ter mais empregos e salários
dignos”, destacou.
n DEFESA
Por meio de nota, os advo
gados de defesa de Lula, Cris
tiano Zanin Martins e Valeska
Teixeira Martins, afirmaram
que receberam com serenidade
a decisão de Fachin. “A decisão
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Defesa de Lula: decisão reconhece incompetência da Justiça de Curitiba

que hoje afirma a incompetência
da Justiça Federal de Curitiba. É
o reconhecimento de que sem
pre estivemos corretos nessa
longa batalha jurídica, na qual
nunca tivemos que mudar nos
sos fundamentos para demons
trar a nulidade dos processos e a
inocência do expresidente Lula e
o lawfare que estava sendo prati
cado contra ele”, diz a nota.
Especialistas destacam a
legalidade de anulação dos jul
gamentos de Lula. “A alegação
do ministro do STF é que os
processos do Triplex e do Sítio
de Atibaia não tinham qualquer
elemento indicativo de que esses
bens ou valores decorreram das
corrupções praticadas na Petro
bras. Diante dessa ausência de
vínculo, o STF entendeu que a

Vara de Curitiba não tinha com
petência para o julgamento”,
destacou Acacio Miranda da
Silva Filho, mestre em Direito
Penal Internacional
Na opinião de Matheus
Falivene, mestre nas áreas de
Direito Penal e Direito Penal
Econômico, a decisão de Fachin
está correta do ponto de vista
jurídico. “No Código de Processo
Penal Brasileiro não está previsto
o ‘juízo universal de combate à
corrupção’. Assim, quando o juiz
da 13º Vara Federal de Curitiba,
Sérgio Moro, reuniu diversos
processos sobre Lula, que nada
tinham a ver com a denúncia
inicial que deu início à Lava Jato,
sobre o doleiro Alberto Yussef,
criou uma extensão indevida,
não prevista em lei”, explicou.

PGR vai recorrer da decisão de Fachin sobre caso Lula
A ProcuradoriaGeral da
República (PGR) informou
nesta segundafeira (8) que vai
recorrer da decisão do ministro
Edson Fachin, do Supremo Tri
bunal Federal (STF), de anular
as condenações do expresiden
te Luiz Inácio Lula da Silva.
Relator da Lava Jato na
Corte, o ministro atendeu a
um pedido da defesa do petista
e retirou os casos da 13ª Vara
da Justiça Federal de Curitiba,

onde atuava o exjuiz Sérgio
Moro. No entendimento de
Fachin, os processos não deve
riam tramitar no Paraná.
Além das decisões de Moro,
que condenou Lula no caso
do triplex do Guarujá, Fachin
também anulou os atos pro
feridos pela juíza Gabriela
Hardt, responsável pela sen
tença no caso do sítio de Ati
baia. O despacho do ministro,
porém, deixa margem para

que, em Brasília, o novo juiz
titular do caso valide todos os
atos praticados pela 13ª Vara.
A assessoria de imprensa da
ProcuradoriaGeral informou
que o recurso será preparado
pela subprocuradorageral Lin
dôra Maria de Araújo, braço
direito do procuradorgeral Au
gusto Aras e responsável pelos
processos da Lava Jato no STF.
O órgão não deu detalhes
sobre quais pontos da decisão

serão contestados. Já a asses
soria de imprensa do Ministério
Público Federal do Paraná, que
apresentou as denúncias, não
se manifestou.
n DECISÃO
Procurado pela reporta
gem, o atual coordenador da
Operação Lava Jato no Paraná,
Alessandro Oliveira, disse que
não irá comentar a decisão de
Fachin. (AE)
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Pazuello estima receber até 28 mi AINDA
É NOTÍCIA
de doses de vacina neste mês
Ministro da Saúde foi à Fiocruz para discutir demandas sobre imunizantes
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta segunda-feira (8) que espera ter,
neste mês, de 25 milhões até
28 milhões de doses entregues aos estados para cumprir
o Plano Nacional de Imunização (PNI). Pazuello apresentou a estimativa após uma reunião na Fundação Oswaldo
Cruz, da qual participaram o
governador do Piauí, Wellington Dias, e representantes da
Fiocruz e do Itamaraty.
Outros governadores participaram da reunião por videoconferência, assim como
a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, que está de quarentena por ter tido contato
com uma pessoa diagnosticada com covid-19.
Segundo Pazuello, o objetivo do encontro era discutir
com a Fiocruz todas as demandas relacionadas à vacina

n

ENTRE ASPAS

Nossa previsão é que
a Anvisa e a Fiocruz
ajustem os processos
nesta semana
Eduardo Pazuello

da AstraZeneca/Oxford. O
ministro citou os imunizantes
produzidos com ingrediente
farmacêutico ativo (IFA) importado da China, as doses
prontas vindas do laboratório
Serum da Índia, a produção
do IFA nacional com assimilação da tecnologia no contrato
com a farmacêutica e, ainda,
a vacina pronta importada
de um laboratório da Coreia,
por intermédio do consórcio
Covax Facility, formado por
vários países para o desenvolvimento de imunizantes.
Na reunião, foi feito um
acompanhamento da linha de
produção para ver com clareza
um cronograma de entregas
semanais e também se discutiu o que pode ser antecipado,
contando com a participação
do Fórum de Governadores,
do governo federal, da Fiocruz e do Congresso Nacional.
“Com ações junto à OMS (Organização Mundial da Saúde),
junto a outros governos e
laboratórios para que possamos acelerar todas as fases e
trazer a vacina, o mais rápido
possível, para complementar
as demais vacinas que estamos
entregando semanalmente”,
afirmou o ministro.

Tânia Rego/Agência Brasil

Ministro disse que conta com entrega da vacina Astrazeneca

Pazuello destacou que,
nesta segunda-feira, o ministério está recebendo 2,5 milhões de doses do Butantan,
que serão distribuídos aos
estados durante a semana.
O ministro disse que conta
ainda com uma entrega da
Fiocruz de vacinas AstraZeneca/Oxford. “A nossa previsão
é que a Anvisa e a Fiocruz
ajustem os processos nesta
semana, para que, a partir da
próxima, ou no máximo na

outra semana, já tenhamos
também entregas da Fiocruz,
somadas semanalmente com
as do Butantan.”
O ministro destacou que
ficou acertado no encontro
de hoje que é preciso fazer
pressão política, diplomática
e até pessoal junto à AstraZeneca para que a farmacêutica cobre do laboratório
Serum o cumprimento da entrega dos 8 milhões de doses
que faltam. (Agência Brasil)

Brasil segue na contramão do
mundo e tem maior alta nos óbitos

No momento em que vive
a pior fase da pandemia, com
recorde de vítimas e hospitais colapsando, o Brasil se vê
na contramão do mundo. O
país tem hoje a maior alta no
número de mortes por covid
entre as dez nações com mais
óbitos pela doença, segundo
análise feita pelo Estadão com
base em dados do site Our
World in Data, projeto da Universidade de Oxford.
Dos dez países líderes em
mortes no mundo, oito registraram queda na média móvel
de novos óbitos na última sextafeira em comparação com o
dado de 14 dias atrás. No mesmo período, essa média subiu
30,5% no Brasil, passando de
1.037 mortes diárias em 18 de
fevereiro para 1.353 na sexta.
O único outro país da lista
que também registrou alta foi
a Índia, mas em patamar muito
inferior ao brasileiro (8,9%).
Enquanto isso, o Reino Unido, que também viveu o drama
do surgimento de uma variante
mais transmissível e da explosão
de mortes em janeiro, acumula
queda de 49,4%. Os Estados
Unidos também registram algum alívio. No intervalo analisado, a média móvel de mortes
baixou 8,7%. Também tiveram

diminuição Espanha (-32,1%),
Alemanha (-26,8%), México
(24,7%), França (-13%), Rússia
(-9%) e Itália (-7,3%). A média
de mortes em todo o mundo
recuou 9,7% no período.
Entre os dez países, o
Brasil tornou-se o primeiro
em novas mortes por milhão
de habitantes na quinta, superando os EUA. Na última
sexta, o país era responsável
por 15% de todos os casos e
mortes do mundo (considerando a média móvel).
A falta de coordenação nacional para a resposta à pandemia, o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, medidas
restritivas frouxas, baixa adesão
da população e o surgimento
de uma variante criaram uma
“tempestade perfeita”, nas palavras de especialistas.
“Temos alta mobilidade
da população, resistência ao
cumprimento de medidas de
distanciamento, variantes mais
transmissíveis, sistema hospitalar perto do limite e má gestão
e comunicação por parte do
governo. Aí se formou a tempestade perfeita”, diz o médico
brasileiro Ricardo Parolin Schnekenberg, doutorando em Oxford e colaborador do Imperial
College London. (AE)

Fiocruz anuncia início de produção SP começa a vacinar idosos com Estado lança três novos programas
em grande escala da vacina Oxford 75 e 76 anos no dia 15 de março de geração de renda para mulheres
A Fiocruz anunciou que
produzirá a vacina de Oxford/
AstraZeneca em grande escala
a partir desta segunda-feira
(8). Pelo menos 3,8 milhões de
doses do imunizante contra a
covid-19 serão entregues até o
fim deste mês. Pelo calendário
da instituição, 30 milhões de
doses serão entregues até abril.
E até meados do ano, a Fiocruz
espera já ter disponibilizado
100 milhões de doses.
O anúncio foi feito durante a visita do governador
Wellington Dias, do Piauí,
que preside o consórcio de
governos do Nordeste, e do
ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, ao laboratório de
BioManguinhos, onde as
vacinas contra a covid-19 estão sendo produzidas.
Já houve a conclusão dos
testes de fábrica - em que as
condições da produção são
testadas. Os chamados testes de consistência verificam,
por exemplo, se há alguma

contaminação dos frascos na
linha de produção, se o volume
envasado está calibrado corretamente, se a temperatura de
todo o processo está correta,
entre outras variáveis. Para isso
são feitas três produções independentes.
Se houver qualquer problema, e preciso parar a
produção para reajustar os equipamentos. Havia o temor de
que algum desajuste pudesse
atrasar ainda mais a produção,
mas não houve contratempo
Pelo calendário original,
estava prevista a entrega de
15 milhões de doses até o fim
deste mês. Um problema técnico em um dos laboratórios,
no entanto, acabou atrasando
a produção.
A presidente da Fiocruz,
Nísia Silveira, não participou
presencialmente da reunião
porque teve contato com uma
pessoa que testou positivo
para covid-19 na ultima sextafeira, dia 5. (AE)

O governador João Doria
anunciou nesta segunda-feira
(8) que a campanha de vacinação contra o coronavírus será
ampliada para abranger idosos
com 75 e 76 anos de idade. A
partir do próximo dia 15, cerca
de 420 mil pessoas nestas duas
faixas etárias poderão receber a
primeira dose em todos os 645
municípios do estado.
“Eu sei que esta é uma
grande notícia para as pessoas
que têm essa faixa etária de 75
e 76 anos. E é uma grande notícia também para seus filhos,
irmãos, netos, todas as pessoas
que têm compaixão e amor à
vida”, afirmou o governador.
“Aproveito para pedir que
evitem a concentração na
manhã do dia 15 para que não
tenhamos filas e o desconforto
na vacinação nos drive-thrus,
seja na capital ou em outras localidades. A vacinação seguirá
normalmente das 8h às 17h”,
acrescentou Doria.
A imunização em São Paulo

começou no dia 17 de janeiro.
Até as 12h50 desta segunda,
2.450.584 pessoas já haviam
recebido a primeira dose, e
outras 845.821 completaram
o ciclo vacinal com a segunda
dose, totalizando 3.296.405
vacinações em todo o estado.
Os públicos vacinados até
o momento são profissionais
de saúde, indígenas, quilombolas, idosos com mais de
60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos
vivendo em instituições de
longa permanência, além de
idosos em geral com idade a
partir de 77 anos.
O pré-cadastro no site
Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br)
economiza 90% no tempo de
atendimento para imunização. O formulário eletrônico
leva cerca de um minuto para
ser preenchido. Já nos postos de vacinação, em média,
a coleta de informações leva
cerca de dez minutos. (Reportagem Local)

O governador João Doria
anunciou nesta segunda-feira
(8) o lançamento de três novos
programas de empreendedorismo, geração de renda e qualificação profissional, voltados
exclusivamente para mulheres.
Durante a coletiva de imprensa,
no Dia Internacional da Mulher,
Doria também homenageou
aquelas que se destacaram no
combate ao coronavírus.
O “Empreenda Mulher” oferece mais de 60 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação em
diversas áreas e a liberação de R$
50 milhões em microcrédito pelo
Banco do Povo, exclusivos para
mulheres domiciliadas no estado
de São Paulo. O objetivo do programa é incentivar a autonomia
das mulheres, possibilitando
acesso a crédito e oferta de cursos
de qualificação empreendedora,
tecnológica, entre outras áreas.
As informações sobre os cursos e
a linha especial do Banco do Povo
podem ser consultadas no site
www.desenvolvimentoeconomi-

co.sp.gov.br/empreendamulher.
A primeira fase do “Prospera
Mulher” vai beneficiar 12 mil
famílias em todo o Estado, e tem
como público-alvo as chefes de
famílias monoparentais, com
crianças de 0 a 6 anos, e que estejam em situação de extrema
pobreza, (ou seja, que sobrevivem
mensalmente com até R$89 por
pessoa), devidamente cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único
para Programas Sociais), preferencialmente, atendidas por programas e serviços destinados à
primeira infância.
O “TODAS in-Rede” visa o
empoderamento e a autonomia
das mulheres com deficiência do
estado. De acordo com a Base de
Dados dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, atualmente vivem
mais de 1,7 milhão de mulheres
com deficiência em São Paulo.
Para se cadastrar na Rede Virtual e ficar por dentro de todas as
novidades do programa TODAS
in-Rede basta acessar: www.todasinrede.sp.gov.br. (RL)
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Pandemia de covid-19 derrubou PIB do
ABC em R$ 5,2 bilhões no ano passado
Projeção considera que economia regional caiu na mesma magnitude do PIB nacional, que encolheu 4,1%
ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Em 2020, a pandemia de co
vid19 provocou forte impacto
na economia global, e o ABC
não fugiu à regra. A crise sani
tária teria causado perdas de
R$ 5,2 bilhões na produção de
riquezas dos sete municípios.
A estimativa consta de nota
técnica publicada na 16ª Carta
de Conjuntura da Universidade
de São Caetano (USCS) e consi
dera que a economia dos sete
municípios evoluiu na mesma
magnitude do Produto Interno
Bruto (PIB) do país – ou seja,
cresceu 1,4% em 2019, mas re
cuou 4,1% no ano passado.
Assim, o PIB regional teria
saltado de R$ 126,6 bilhões
em 2018 (último dado publicado
pelo Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística, o IBGE) para
R$ 128,3 bilhões em 2019,
mas recuado para R$ 123,1 bi
lhões no ano passado.
Porém, para os autores do
estudo, a retração regional pode
ter sido até maior do que a mé
dia nacional, em função do forte
impacto da pandemia sobre a
atividade industrial e o comércio

exterior, ambos com peso expres
sivo na economia da região.
“Considerar que o ABC teve
o mesmo tombo do país é uma
projeção bastante conservadora,
tendo em vista o peso do se
tor industrial e, especialmente,
do setor automotivo em nossa
economia. Quando os números
oficiais saírem (o que só deve ocor
rer em dezembro de 2022), cer
tamente a redução será muito
maior”, afirmou o economista
Jefferson José da Conceição,
que coordena o Observatório de
Políticas Públicas, Empreende
dorismo e Conjuntura da USCS
(Conjuscs) e assina a nota técni
ca juntamente com a também
economista Gisele Yamauchi.
O estudo destaca que o tom
bo da economia em 2020 deuse
no formato de “W”, ou seja, com
pequena recuperação no primei
ro bimestre após 2019 difícil,
queda entre março e maio, re
tomada a partir de junho acom
panhando a liberalização das
atividades econômicas e o au
mento do consumo, e nova os
cilação e preocupação no final
do ano com o encerramento do
auxílio emergencial e com o re
crudescimento do número de

PRODUTO INTERNO BRUTO DO ABC
Produção de riquezas nos sete municípios, em bilhões de reais
Município
Diadema

2016
13,419

2017
13,715

2018
14,672

2019*
14,877

2020**
14,267

Variação
-0,610

Mauá
Ribeirão Pires
R.G. da Serra
Santo André

14,540
3,001
0,608
26,837

16,516
2,980
0,632
27,869

15,287
3,043
0,567
28,995

15,502
3,086
0,575
29,401

14,866
2,959
0,551
28,195

-0,636
-0,127
-0,024
-1,205

São Bernardo
São Caetano
ABC

43,223
12,961
114,588

44,433
13,225
119,370

50,569
13,441
126,573

51,277
13,629
128,345

49,174
13,070
123,083

-2,102
-0,559
-5,262

* Projeção com base no crescimento de 1,4% do PIB brasileiro em 2019
* Projeção com base no retração de 4,1% do PIB brasileiro em 2020
Fonte: 16ª Carta de Conjuntura da USCS, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Anderson Amaral/Especial para o DR

contagiados e de mortos.
“Nós já havíamos alertado
para a possibilidade de a re
cuperação em ‘W’ ocorrer,
porque a economia depende
completamente da solução da
Saúde para conseguir uma re
tomada sustentável. Esse mo
vimento fica patente no com
portamento do emprego no
ABC”, afirmou o economista.
Conceição referese ao fato
de o mercado de trabalho com
carteira assinada da região ter

encerrado o ano passado com o
fechamento líquido de 11,7 mil
vagas, segundo o Cadastro Ge
ral de Empregados e Desempre
gados (Caged). O resultado refle
tiu a geração de vagas em janeiro
e fevereiro, demissões entre mar
ço e julho (período mais agudo da
pandemia em 2020), retomada
das contratações de agosto a no
vembro e cortes em dezembro.
O economista entende que o
cenário para 2021 é de incerte
zas. “Todas as âncoras que de

terminam o comportamento do
PIB – consumo interno, investi
mento, exportações e gastos do
governo – têm sinal negativo. O
gasto público vai se voltar para
o auxílio emergencial, o que é
importante, mas não haverá im
pulso de obras públicas”, disse o
economista, para quem o país
precisa de um “plano nacional
de enfrentamento à pande
mia que articule ações inte
gradas nas áreas de econo
mia, Saúde e meio ambiente”.

Petrobras anuncia novo aumento nos preços dos combustíveis

Gasolina fica 9,2% mais cara nas refinarias e o óleo diesel, 5,5%; no ano, alta acumulada é de 54% e 42%, respectivamente
A Petrobrás anunciou on
tem (8) mais um reajuste de
combustíveis em suas refina
rias, o sexto neste ano. A par
tir de hoje, a gasolina vai fi
car 9,2% mais cara e o diesel,
5,5%. Com mais esse aumen
to, as altas acumuladas no ano
são de 54% e 42%, respectiva
mente, segundo cálculo do Ins
tituto de Estudos Estratégi
cos de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (Ineep).
O encarecimento dos com
bustíveis da Petrobrás levou
os presidentes da empresa,
Roberto Castello Branco, e da
República, Jair Bolsonaro, a
entrar em rota de colisão no
dia 19 de fevereiro. Após o
anúncio do quarto aumento
do diesel no ano, Bolsonaro
demitiu o executivo pelas re
des sociais. Desde então, mais
dois reajustes foram anuncia
dos pela estatal, ainda sob a
gestão de Castello Branco.
Ao reajustar os preços, a

PREÇO MÉDIO DOS COMBUSTÍVEIS NO ABC
Gasolina, etanol e gás de cozinha ficaram mais caros na semana passada
Município
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Santo André
São Bernardo
São Caetano
ABC

Gasolina (R$)
28/2 a 6/3 Var. (%)
4,931
+2,4
4,947
+1,9
4,885
-0,5
4,870
-1,3
4,950
+0,3
5,009
+2,2
4,926

+0,5

Etanol (R$)
28/2 a 6/3 Var. (%)
3,654
+5,6
3,740
+7,9
3,683
+4,9
3,654
+4,7
3,677
+6,4
3,730
+7,3
3,682

+5,9

Gás de cozinha (R$)
28/2 a 6/3 Var. (%)
92,39
+3,9
87,73
+6,0
82,98
+2,9
74,99
-7,3
86,80
-1,2
83,33
0,0
84,44

+1,0

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
Anderson Amaral/Especial para o DR

Petrobrás acompanha as co
tações do petróleo no merca
do internacional, que acentua
ram a trajetória ascendente na
última semana, após a Orga
nização dos Países Exportado
res de Petróleo (Opep) anun
ciar cortes na produção.

O valor do barril nos con
tratos negociados em Bolsa
para entrega futura não para
de subir. No ano, o óleo do tipo
Brent, negociado em Londres,
avançou 33% e, ontem, era
vendido a US$ 68. Em 2020, no
pior momento da crise, chegou

a custar menos de US$ 30.
Em resposta à pressão feita
por caminhoneiros, Bolsonaro
zerou no último dia 1º as alí
quotas dos impostos federais
do diesel e do gás de cozinha. A
medida sobre o óleo diesel vale
para os meses de março e abril,
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enquanto a decisão sobre o gás
de cozinha é permanente.
n ABC

Na semana passada, a ga
solina era vendida, em média,
a R$ 4,926 o litro nos pos
tos do ABC, com alta de 0,5%
ante o apurado na semana an
terior, segundo pesquisa da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustí
veis (ANP), com dados com
pilados pelo Diário Regio
nal (veja quadro ao lado).
Na mesma comparação, o
etanol subiu em média 5,9%
na região, para R$ 3,682 o li
tro; e o botijão de gás de 13 kg
subiu 1,0%, para R$ 84,44.
Com as variações, a gaso
lina voltou a ser vantajosa nos
postos de combustível do ABC,
já que a paridade entre os dois
combustíveis subiu para 74,7%.
Para o etanol ser competitivo,
a relação precisa ser inferior a
70%. (Reportagem Local/AE)

INDICADORES
DÓLAR MERCADO (R$)
5,778
5,664
5,683

5,666
2/3

5,658
3/3

4/3

5/3

8/3

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,777 R$ 5,778
Turismo
R$ 5,76 R$ 5,93

EURO (R$)
6,851

6,848

6,829

6,770
2/3

3/3

4/3

6,770
5/3

8/3

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,849 R$ 6,851
Turismo
R$ 6,76 R$ 7,05

IBOVESPA

-3,98%
110.612 pontos
Volume: R$ 49,08 bilhões
Maiores altas: Marfrig ON (4,41%),
Eletrobras ON (0,19%)
Maiores baixas: Localiza ON
(-9,39%), Locamerica ON (-9,23%),
Variação em 2021: -7,06%
Variação no mês: +0,52%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Guedes confirma
que valor médio do
auxílio emergencial
será de R$ 250
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, confirmou on
tem (8) que os valores da nova
rodada de auxílio emergencial
irão de R$ 175 a R$ 375, com
média de R$ 250. A informação
foi antecipada pelo Estadão.
“O valor médio é R$ 250. Se
for uma família monoparental
dirigida por mulher (o valor) é
R$ 375. Se for um homem so
zinho, (o benefício) é R$ 175. Se
for o casal, são R$ 250. Isso é
com o Ministério da Cidada
nia. Só fornecemos parâme
tros básicos, mas a amplitude
é com a (pasta da) Cidadania”,
afirmou o ministro, após reu
nião no Palácio do Planalto.
A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) aprovada
no Senado na semana passada
determina R$ 44 bilhões como
teto para gastos com o auxílio,
mas Guedes afirmou que o go
verno tem “protocolo” se o valor
necessário for maior. (AE)
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João Doria anuncia hospital de
campanha no AME de S.André
Novo hospital de campanha do ABC contará com 15 leitos de enfermaria e dez de UTI
O governador João Doria
(PSDB) anunciou, nesta segunda-feira (8), 11 novos hospitais
de campanha que somam, ao
todo, 280 novos leitos para pacientes da covid-19 no Estado.
Serão 140 leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e 140 de
enfermaria e o ABC será contemplado. O Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) Santo André (Avenida Capitão Mário Toledo
de Camargo, 3.330, Vila Luzita)
será convertido em hospital de
campanha até o fim deste mês.
Segundo informado pela
Secretaria Estadual da Saúde, o
novo hospital de campanha de
Santo André contará com 15 leitos de enfermaria e dez de UTI.
Além de Santo André, serão criadas novas estruturas
em Andradina, Santos, Barretos, Botucatu, Campinas,
Ourinhos, Tupã, Itapetininga,
bem como os Hospitais Lucy
Montoro, em Fernandópolis, e
São José, na capital paulista.
Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo
Gorinchteyn, nesta semana o
governo estadual deve anunciar nova leva de leitos a serem
abertos. “Número bastante

robusto para que possamos
atender toda nossa população”,
disse durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes,
sede do governo paulista.
“Esse conjunto de medidas
vai reforçar o sistema de saúde e
garantir o atendimento a todos.
São medidas necessárias enquanto não temos a quantidade
de vacinas necessárias para
imunizar todos os brasileiros”,
disse Doria.
O presidente do Consórcio
ABC e prefeito de Santo André,
Paulo Serra, ressaltou que o
equipamento vai reforçar a capacidade de atendimento dos
municípios para enfrentar a
pandemia. “Vamos buscar todas as alternativas e soluções
para não deixar ninguém sem
atendimento médico. Todas as
cidades estão mobilizadas em
garantir ampliação dos leitos,
controle da curva de contágio
e em imunizar com rapidez e
eficiência. Medidas protetivas
para preservar vidas e minimizar danos”, afirmou Serra.
n RECORDES
São Paulo vem batendo, dia a
dia, recordes no número de pes-

Marcello Camargo/ABR

Segundo o governo, serão abertos 280 novos leitos no Estado

soas internadas com a covid-19.
Nesta segunda (8), o Estado
computava 19.049 pessoas internadas, maior número desde
o início da pandemia, em fevereiro do ano passado. Desse total,
8.427 pessoas estavam internadas em UTIs, em estado grave.
O Estado chegou à ocupação de
80% dos leitos de UTI.
São Paulo registrou, na semana passada, aumento de 19% nas
novas internações em comparação à semana anterior, com uma
média móvel de 2.167 novas internações por dia, maior número
já alcançado desde o início da

pandemia. Até então, a média
diária mais alta registrada havia
sido de 1.962 novas internações
por dia, o que ocorreu em julho
do ano passado, demonstrando
que a pandemia agora está em
um momento ainda mais grave.
Quanto ao número de casos,
o aumento foi de 7% na semana
passada em relação à semana
anterior, com uma média de
10.060 novos casos por dia. As
mortes também cresceram na
semana passada. O aumento
foi de 17,8%, com média móvel
diária de 284 mortes. (Reportagem Local e Agências)

São Caetano aumenta em 25%
a capacidade de internação
A Prefeitura de São Caetano abriu, no domingo (7), novos leitos de UTI e enfermaria, exclusivos para pacientes
com covid-19. Dessa forma, a
cidade amplia a capacidade de
internações nas Unidades de
Terapia Intensiva em 25%.
A pasta optou pela criação
dos novos leitos para conseguir atender à demanda
de casos, enquanto trabalha
na reabertura do Hospital de
Campanha. “O número de
casos positivos já vinha indicando um crescimento de internações. Na última semana
atingimos 80% de ocupação
em nossa UTI Covid e chegamos a 90% na enfermaria. Foi
a maior taxa de internações
registrada desde o início da
pandemia”, destacou a secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone.
As unidades de terapia
intensiva do Complexo Hospitalar de Clínicas recebem
pacientes com covid-19 em
estado grave, transferidos da
porta de entrada do sistema
de urgência e emergência,
formado pelo Hospital Municipal Albert Sabin e pela
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Eng. Julio
Marcucci Sobrinho. Os quadros de baixa complexidade e
que necessitam de internação
permanecem na enfermaria

do Complexo Hospitalar.
Segundo a prefeitura, a cidade registra número maior de
casos diários confirmados. Há
também aumento significativo dos atendimentos feitos
pelo programa de testagem
domiciliar, o Disque Coronavírus. “Há dias em que
confirmamos mais de 60 casos positivos. Nossas equipes
têm feito em média 150 atendimentos diários”, destacou
Regina Maura.
Com a piora da pandemia e
o número crescente de internações, a cidade também está se
organizando para a reabertura
do Hospital de Campanha,
que funcionará com 48 leitos
de Enfermaria no Hospital
São Caetano, no Bairro Santo
Antônio. “Ainda teremos mais
30 leitos de UTI no Hospital
de Campanha para compor os
140 novos leitos que o Estado
está prometendo para nossa
região”, afirma a secretária.
A rede pública de Saúde
de São Caetano passa a contar
com dez novos leitos de UTI
para coronavírus, totalizando
50 leitos no Complexo Hospitalar de Clínicas e no Hospital
de Emergência Albert Sabin e,
dois novos leitos de enfermaria, totalizando 28. No total, o
município dispõe de 203 leitos
de enfermaria e 97 de UTI, incluindo os leitos covid. (RL)

Formatura da Patrulha Maria da Penha Casos de covid no ambiente escolar
marca Dia da Mulher em Diadema é 33 vezes menor do que a do Estado
Em alusão ao Dia Internacional da Mulher - 8 de março -, a
Prefeitura de Diadema realizou
a formatura da Patrulha Maria
da Penha, criada para garantir
o cumprimento das medidas
protetivas em casos de violência doméstica e, com isso, evitar
casos de feminicídio e outras
agressões. O evento foi virtual
devido a pandemia da covid-19.
Criada em janeiro, pelo Decreto nº 7.866/2021, o projeto
Patrulha Maria da Penha da
Guarda Civil Municipal (GCM)
de Diadema foi uma das primeiras medidas da nova gestão do
município. O pelotão formado
por 15 guardas civis municipais,
sendo 10 mulheres e cinco homens, passou por curso de 40
horas de capacitação. Agora, as
mulheres com direito a medidas
protetivas definidas pela Justiça
passam a ter maior apoio e proteção da GCM.
Durante o encontro foi assinado oficialmente o Termo

de Cooperação Técnica entre a
Prefeitura de Diadema e a Polícia
Civil, representada pela Delegacia Seccional da cidade.
Durante o evento, o prefeito José de Filippi reafirmou
o compromisso da sua gestão,
que conta com sete secretárias
municipais, em priorizar projetos e ações que valorizem os direitos das mulheres e o combate
à violência que sofrem. “Além
de avançar em convênios com
a Polícia Civil e outros órgãos,
quero que esse trabalho de proteção e valorização da mulher
seja reforçado também pela
Casa Beth Lobo, a Educação, a
Cultura, o Esporte e Lazer e outras áreas da prefeitura”, disse
De acordo com o secretário
de Defesa Social, Benedito Mariano, instituir a Patrulha Maria
da Penha é uma das medidas da
prefeitura para reforçar a cultura
de paz e a prevenção à violência
contra a mulher, agravada durante a pandemia. (RL)

Boletim epidemiológico realizado pela Comissão Médica da
Educação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(Seduc-SP) aponta que a taxa de
incidência de casos confirmados
por 100 mil habitantes notificados no Sistema de Informação
e Monitoramento da Educação
para Covid-19 (Simed) é muito
inferior àquela observada no estado de São Paulo.
Segundo a pasta, no período acumulado, desde a primeira até a nona semana epidemiológica, a taxa de incidência
notificada pelas escolas públicas e privadas foi 33 vezes
menor do que a do Estado.
O cenário, conforme o
governo do estados, revela a
consonância com as evidências científicas que apontam
que os números de contaminação relativos àqueles que
frequentam o ambiente escolar são sempre inferiores aos
da transmissão comunitária.

“As escolas são ambientes
mais seguros porque aumenta
a garantia de que os protocolos
de segurança serão respeitados.
Ao mesmo tempo, a escola possui instrumentos para notificar
e registrar casos que muitas
vezes refletem uma contaminação ocorrida fora do universo
escolar, reproduzindo os índices
registrados na comunidade”,
afirmou o epidemiologista Wanderson Oliveira, coordenador da
Comissão Médica da Seduc-SP.
Em dezembro do ano passado, a Seduc lançou o Sistema
de Informação e Monitoramento da Educação para Covid-19
(Simed), para registrar casos
suspeitos e confirmados de covid-19 entre alunos, professores
e funcionários. Para garantir a
segurança, o Simed foi desenvolvido dentro da Plataforma da
Secretaria Digital, cujo acesso é
restrito aos profissionais cadastrados nas escolas, diretorias de
ensino e Seduc. (RL)
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Almoço Executivo no Parrila Del Carmem
de terça à sexta (exceto feriados) das 11h30 às 15h

Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.
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Consórcio ABC pretende
comprar 1 milhão de
doses da Coronavac
Entidade também já protocolou intenção de compra das
vacinas Sputnik V, Covaxin, BNT162b2, e Ad26.COV2.S
Alex Cavanha/PSA

O Consórcio Intermuni
cipal ABC informou que pro
tocolou intenção de compra de
um milhão de doses da vacina
Coronavac, produzidas pelo
laboratório Sinovac em parceria
com o Butantan, como parte dos
esforços regionais para ampliar a
imunização dos moradores dos
sete municípios do ABC.
Já foram enviados ofícios
semelhante aos laboratórios
PfizerBiontech e Janssen, do
grupo Johnson & Johnson,
informando que Santo André,
São Bernardo, São Caetano,
Diadema, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra
pretendem adquirir 2 milhões
de unidades de cada uma das
vacinas, totalizando 4 milhões
de doses. Vale destacar que a
vacina da Janssen é adminis
trada em dose única.
Na última semana, o presi
dente do Consórcio ABC e
prefeito de Santo Ansdré,
Paulo Serra, e o secretário
executivo da entidade regio
nal, Acacio Miranda, partici
param de reunião virtual com
representantes da Janssen e,
na ocasião, o chefe do Execu
tivo afirmou que garantir o
máximo de doses da vacina e

A Coronavac é produzida pelo Butantan em parceria com a Sinovac

agilidade na imunização é a
principal arma para controlar
a pandemia e salvar vidas.
“O ABC não poupa esfor
ços para a aquisição de mais
vacinas e para imunizar o
quanto antes a nossa gente.
Esta é a principal arma para
frear a pandemia e salvar vi
das, neste momento em que
o ritmo de contágio está
crescendo e a demanda por
internações aumentando
em igual velocidade”, afir
mou Paulo Serra.
A entidade regional tam
bém já protocolou intenção de

compra das vacinas Sputnik
V, do Grupo União Química, e
Covaxin, da empresa indiana
Bharat Biotech
Serra afirmou, ainda, a que
as sete cidades seguem traba
lhando em conjunto para su
perar o coronavírus. “Estamos
buscando todas as alternati
vas para trazer mais vacinas
para nossa região e ampliar a
campanha de imunização. É
um grande esforço conjunto
das sete cidades para vacinar
a nossa gente e vencer essa
guerra contra a Covid19”, res
saltou. (Reportagem Local)

S. André inicia agendamento da 2ª dose
de vacinação para idosos de 85 a 89 anos
A Prefeitura de Santo An
dré dará início nesta terçafeira
(9) ao agendamento da segun
da dose de vacinação contra
a covid19 para idosos de 85
a 89 anos que foram imuni
zados a partir de 10 de fever
eiro. A vacinação ocorrerá no
próximo final de semana em
formato drivethru.
“A conclusão de mais uma
etapa da vacinação, do público
alvo acima de 85 anos, é uma
conquista muito importante
para nossa gente. Não estamos
medindo esforços para garantir
mais doses e ampliar a imuni
zação. Neste momento crítico
da pandemia, Santo André con
tinua priorizando salvar vidas e
minimizar danos”, assegurou o
prefeito Paulo Serra.
As vacinas que serão aplica
das nesta fase da campanha fa
zem parte de um lote de 5.450
doses da Coronavac, produzida
pelo Instituto Butantan, que
chegaram na Central de Imuni
zação na manhã deste domingo
(7). A expectativa é que as doses
disponibilizadas concluam essa
fase de imunização para o pú
blico de 85 a 89 anos.
O agendamento deve ser
realizado no site psa.santoan
dre.br/vacinacovid. No mo
mento da inscrição, o sistema
vai direcionar para um dos
quatro pontos de imunização
drivethru, além de oferecer
opção de data e horário.
Santo André conta com
quatro pontos de vacinação
drivethru: Paço Municipal
(Praça IV Centenário – Centro),
Craisa (acesso no portão 5 pela rua
Varsóvia, em Santa Teresinha),

ACISA promove série
de lives voltada a
mulheres de
destaque no ABC

Estádio Bruno Daniel (localizado
na rua 24 de Maio, na Vila América) e estacionamento do Grand
Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600, com acesso pelo portão
do Centro Empresarial).
No ponto de vacinação é
obrigatório apresentar docu
mento de identidade, CPF e
comprovante de residência
do idoso. Em casos de pacien
tes que estejam passando por
tratamento oncológico, além
dos documentos pessoais é ne
cessário apresentar uma carta
de liberação médica.
Em caso de dúvidas e infor
mações sobre o cadastramento,
além do portal da Prefeitura de
Santo André, há também o tele
fone 08004848004.

Neste mês, a Associa
ção Comercial e Industrial
de Santo André (Acisa)pro
moverá uma série de lives,
abordando histórias de mu
lheres de destaque no ABC.
A primeira live acontecerá
na próxima quintafeira (11)
às 17 horas e será transmitida
pelos canais do YouTube.com/
ACISASA e Facebook.com/
ACISA/live. Nesse dia, Selma
Cobra, membro do Conselho
Superior da Acisa, receberá a
empresária Oswana Fameli e a
advogada Andréa Tartuce.
Oswana Fameli é diretora
do Centro Educacional Paineira,
presidente da AESP  Associa
ção das Escolas Particulares
do ABC, diretora regional do
Sieeesp, membro do Conselho
de Representantes da Fenep e
foi viceprefeita de Santo André
entre 2013 e 2016 e ouvidora
do município de 2018 a 2020.
Andréa Tartuce é presidente
OAB Santo André, coordenado
ra da Escola Superior de Advo
cacia  Núcleo ESA  Santo An
dré desde 2016, psicopedagoga
e especialista em Direito Público
Global pela Universidad Catilla 
La Mancha, na Espanha.
As lives são uma das ações
da Academia de Negócios e
Inovação Acisa, resultado de
parceria instituições, como
a Strong Esags, Observatório
Econômico da USCS, Sebrae,
UFABC Jr – Consultoria Espe
cializada em Gestão Empresarial,
Coalizão ABC Digital e CRASP
Educa (Conselho de Administra
ção do Estado de São Paulo). (RL)

n SÃO BERNARDO
Com a chegada de mais
3.664 imunizantes Coronavac,
neste domingo (7), a Prefei
tura de São Bernardo deu início
nesta segundafeira à aplicação,
em domicílio, da segunda dose
da vacina contra a covid19 em
idosos de 85 a 89 anos. Além
disso, outros 800 profissio
nais de Saúde com registro de
classe, que haviam perdido o
prazo para cadastro, receberam
a primeira dose da vacina.
Neste fim de semana, a pre
feitura realizou mais uma etapa
da vacinação de idosos de 77 a
79 anos e de 80 a 84 anos con
tra o Coronavírus. Para facilitar
a vida da população, a aplicação
das doses ocorreu em cinco pos
tos avançados do município, das
8h às 17h, após agendamento
prévio obrigatório feito pela in
ternet. (Reportagem Local)

meio AmBiente

Descarte incorreto de resíduos gera impactos
negativos nas redes coletoras de esgotos

Um dos principais desa
fios enfrentados pela BRK
Ambiental, concessionária de
esgoto em Mauá, é o descarte
irregular de lixo nas redes de
esgoto.
Os resíduos mais encontra
dos no Sistema Público de Es
gotamento Sanitário de Mauá
são restos de construção civil
(madeira, plástico, papelão, sacos)
e descartes de banheiro (papel
higiênico, fio dental, absorventes,
cabelo, cotonetes).
Junto ao despejo de re
síduos de cozinha, como res
tos de comida, óleo e gordura,
também significativos no
município, são responsáveis
por inúmeros casos de entu
pimentos e extravasamentos
nas redes.
Inusitadamente, diversos
brinquedos já foram retirados
durante a etapa de gradeamento
fino que é realizada na Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE)
e retém os resíduos maiores an
tes do processo de tratamento.

Entre os brinquedos encontra
dos estão desde bolinhas diversas
até o famoso boneco do desenho
Toy Story, “Sheriff Woody Pride”,
bonecos dos Minions, da Hello
Kitty, do Visconde de Sabugosa,
personagem do Sítio do Pica
pau Amarelo, do Superman, de
araras, dos Smurfs, de patos e
do Mike Wazowski, do desenho
Monstros S.A.
Todos foram devidamente
higienizados, com desinfecção de
cloro e álcool, e passarão a ficar
expostos na estação de tratamen
to para ajudar na conscientização
daqueles que visitam a ETE.
Esses materiais geram impac
tos negativos para o processo de
tratamento do esgoto e podem
provocar obstruções das tubu
lações nas ruas da cidade e até
mesmo eventuais retornos dos
efluentes nas áreas internas de
imóveis.
A rede coletora de esgoto
é um equipamento público
responsável por coletar, afas
tar e levar para as estações de

tratamento os efluentes gera
dos nas residências, escolas,
comércios e indústrias. A má
utilização dessas redes coleto
ras de esgoto, seja por conta do
despejo de lixo ou de qualquer
resíduo sólido, pode provocar a
obstrução da tubulação.
“Esgoto não é Lixo”. Este é
um dos bordões mais utilizado
para a divulgação de ações que
contribuam para evitar a má
utilização das redes públicas
coletoras de esgoto, para que
não ocorra o despejo de lixo ou
qualquer resíduo sólido.
Segundo Bruno Gravatá,
gerente operacional da BRK
Ambiental em Mauá, em 2020
a concessionária retirou mais
de 108 toneladas de lixo e 344
toneladas de areia das redes de
esgoto do município, por meio
das atividades de manutenção e
limpeza preventivas, além de re
alizar a higienização de 85 quilô
metros de tubulações, maior
volume anual desde o início da
concessão, em 2003. (RL)
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Endometriose afeta 6,5 milhões de brasileiras
e pode levar até 10 anos para ser diagnosticada
Doença caracterizada pelo crescimento do endométrio pode causar fortes dores menstruais e até dificuldades para engravidar
Silviarita/Pixabay

O mês, que é lembrado pelo
Dia Internacional da Mulher,
também está no calendário
de uma das doenças que mais
afeta a população feminina no
Brasil e no mundo, a endometriose. No país, uma a cada dez
mulheres em idade fértil tem a
doença. Segundo a Associação
Brasileira de Endometriose,
mais de 6,5 milhões de mulheres têm a doença no Brasil. O
médico Renilton Aires Lima,
ginecologista e obstetra da
Fundação São Francisco Xavier alerta que quanto antes
for diagnosticada, melhor a
qualidade de vida da paciente.
Estudos apontam que muitas mulheres levam de sete
até dez anos para descobrir a

n

ENTRE ASPAS

Muitas acreditam que
a cólica menstrual é
normal. Não se pode
menosprezar os sintomas
Renilton Aires Lima

doença. A endometriose é uma
doença ginecológica caracterizada pelo crescimento do endométrio, tecido que reveste
a parte interna do útero, em
outras partes do corpo. Normalmente a patologia acomete
mulheres de 25 a 40 anos, mas
pode aparecer em qualquer
idade do período fértil, pois está
associada à menstruação. Ainda
não se sabe ao certo quais as
causas que provocam a doença.
Entre os sintomas da endometriose estão fortes cólicas
menstruais, dor durante as
relações sexuais e dificuldades
para engravidar. Uma das
principais dificuldades do diagnóstico precoce, de acordo com
Aires Lima, está na aceitação
da dor. “A mulher é vítima dela
mesma. Muitas acreditam que
a cólica menstrual é normal.
Não se pode menosprezar os
sintomas. Se a paciente começa
a ter uma dor que piora com
o tempo e que dura cada vez
mais, ela precisa ficar alerta
para endometriose.”
Para o médico, o mais importante na busca de um diagnósti-

Normalmente a patologia acomete mulheres de 25 a 40 anos, diz especialista

co precoce, é estimular a qualidade de vida da mulher. Por isso,
a necessidade de investigar toda
dor persistente, mesmo que seja
a tão comum cólica menstrual.
“A mulher precisa valorizar a qualidade de vida. Todo

sintoma que causa prejuízo
no bem-estar dela, que diminui a produtividade, provoca dificuldades de relacionamento social porque com
dor a paciente fica mais malhumorada, passa a estar me-

nos receptiva às coisas - é importante buscar atendimento
médico para fazer um diagnóstico adequado”, afirmou.
n DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da endome-

Uso da fototerapia acelera o processo de cicatrização
Muitas vezes, o processo
de cicatrização pode ser lento,
por diversos motivos e patologias. A fototerapia auxilia na
melhora do processo anti-inflamatório e pode ser utilizada
para problemas como psoríase,
dermatites e erupções, além de
lesões como queimaduras, úlceras, escaras, pé diabético, pós
operatórios.
Esse tipo de terapia auxilia na
aceleração da cicatrização, contudo, para obter o resultado desejado deve ser realizada com as luzes
terapêuticas com funções antiinflamatórias. “A principal luz
com essa ação é a vermelha que
provoca esse efeito por meio da
inibição do trabalho dos agentes
pró inflamatórios. Além dessa, a
luz infravermelha também pode
ser utilizada, pois apresenta ação
complementar, reduzindo a dor e
o edema local, que são alguns dos
reflexos da inflamação causada”,
afirma Lucas Sousa, gerente de
pesquisa, desenvolvimento e

Divulgação

Técnica pode ser usada para problemas como psoríase, dermatites e erupções

inovação da Ecco Fibras.
“O uso do dispositivo de Fotobiomodulação - Laser e LED
- chama atenção por conseguir
agir de forma completa e global
durante o processo de cicatrização, não só acelerando a ação,
mas também modulando a inflamação e trazendo uma melhora na oxigenação e no controle

de dores e edemas da região”,
diz Sousa, ao acrescentar que a
fototerapia pode ser aplicada em
todas as fases do tratamento,
desde o início da lesão até o fechamento total.
A terapia com o Laser e LED
terapêutico garante benefícios
durante as três fases do processo de cicatrização, que são:

a inflamatória, e proliferativa
e de remodelagem. “Durante a
etapa inflamatória a fototerapia
otimiza e acelera o processo, fazendo com que a etapa proliferativa seja iniciada mais rapidamente, por exemplo. Além disso,
esse tipo de terapia auxilia no
aumento da produção de fatores
de crescimento, garantindo

mais qualidade e eficiência e, ainda, potencializa a angiogênese,
melhorando a circulação e a oxigenação da lesão”, destaca.
Durante a remodelagem, a
fototerapia é fundamental para o
equilíbrio do processo de reparação do tecido. Por isso, o uso da
fotobiomodulação no processo
de reparo, é tão importante.
“É interessante frisar que
o tempo para esse tratamento
pode mudar de acordo com
cada paciente e variações como
tamanho, tempo e aspecto da
lesão. Além disso, outras patologias podem estar ligadas como,
diabetes e hipertensão que podem interferir”, explica.
O tempo médio para a cicatrização de lesão simples varia
entre uma e três semanas, já
para lesões crônicas, como úlceras, escaras e pés diabéticos a
média é de um a dois meses de
tratamento, geralmente com
duas ou três aplicações semanais. (Reportagem Local)

triose basicamente é clínico,
com o histórico da paciente
e um exame físico. Em algumas situações são necessários
exames complementares, como ultrassom ou a ressonância magnética.
No entanto, o ginecologista explica que a endometriose
tem características que podem
ser variáveis de pessoa para
pessoa. “Existem pacientes
que apresentam muita dor,
pacientes com dificuldades
para engravidar, pacientes que
têm as duas coisas e as totalmente assintomáticas, que
descobrem por acaso em algum procedimento”, disse.
O tratamento, segundo
o ginecologista, é muito individualizado, pode ser hormonal, cirúrgico, ou até com
técnicas de reprodução assistida, mas depende muito de
cada pessoa.
Para o médico é preciso
também deixar claro que nem
toda dor menstrual é endometriose. É preciso ficar alerta aos
sintomas e buscar avaliação
médica. (Reportagem Local)

Música nos
Hospitais estreia
temporada online
Em sua 14° temporada,
o projeto Música nos Hospitais continua levando alegria
por meio da música clássica
aos centros de atendimento
do Sistema Único de Saúde
(SUS) de São Paulo. De forma
inédita, porém, o programa
do Ministério do Turismo e
da Associação Paulista de Medicina (APM) será realizado de
maneira digital.
Às 11h de 17 de março, a
Orquestra do Limiar se reunirá
seguindo todos os protocolos
de higiene e distanciamento
social do auditório da sede da
APM, na Bela Vista. A apresentação será transmitida ao
vivo para o Hospital Infantil
Darcy Vargas, no Morumbi,
em telões, e ainda a todos que
acessarem o link nessa mesma
data e horário https://www.
youtube.com/watch?v=ma13Fm8IM8&feature=youtu.be (RL)

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

AviSoS
edital de convocação
O presidente da ”ASSOCIAÇÃO CULTURAL
NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO
SUL, Sr. Eduardo Banno, no uso de suas
atribuições legais, convoca seus membros
efetivos aptos para reforma do estatuto e
ajustes nas cláusulas da ”ASSOCIAÇÃO
CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO
CAETANO DO SUL, que será realizada no
dia 29 de março de 2021, no horário entre
20h e 20h30, na Sede Social, localizada à
Rua Luiz Lousã, nº 170, Bairro Santa Paula,
São Caetano do Sul/SP.

Priscila
cristina
da
Silva,
CPF:300.925.918-25 torna público que requereu ao Semasa (nº68/2021), a Autorização Ambiental, para supressão de vegetação na Rua das Pitangueiras, 493, Bairro
Jardim - Santo André e declara aberto o
prazo de 30 dias para manifestação escrita,
endereçada ao Semasa.
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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:
MARCUS VINÍCIUS JUNCKS e ANA PAULA
LEAL NUNES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em
São Paulo - SP, aos 26/01/1992, residente em
DIADEMA - SP, filho de JORGE LUIZ JUNCKS
e de ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS
JUNCKS; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, operador de sac, nascido
em Diadema - SP, aos 05/04/1999, residente
em DIADEMA - SP, filho de FÁBIO PEREIRA
NUNES e de ELIANE DA SILVA LEAL NUNES;
LUÍS HENRIQUE DE MORAES PEREIRA e
RAFAELA LIMA DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
repositor, nascido em São Caetano do Sul - SP,
aos 30/07/1998, residente em Diadema - SP,
filho de CLAUDIO POVOAS PEREIRA JUNIOR
e de MARIVONE CAMBRI DE MORAES; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
atendente de loja, nascido em Diadema - SP,
aos 30/03/1997, residente em Diadema - SP,
filho de JURACY ALVES DOS SANTOS e de
ROSANGELA DE ARAUJO LIMA;
CICERO JOSE DA SILVA e LAURITA SEBASTIANA DE CARVALHO, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Joaquim do Monte - PE,
aos 05/09/1971, residente em Diadema - SP,
filho de JOSE XAVIER DA SILVA e de MARIA
MARINA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em
Encruzilhada - BA, aos 09/04/1954, residente
em DIADEMA - SP, filho de GERACINA SEBASTIANA DE JESUS;
STYVE SILAS DIAS VAZ e GIOVANNA DA
SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileiro , solteiro, agente de relacionamento,
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO SP, aos 27/09/1997, residente em DIADEMA
- SP, filho de ELIO PEIXOTO VAZ e de TANIA
REGINA DIAS ARRUDA ; e a pretendente:
nacionalidade brasileiro , solteiro, recepcionista
, nascido em Diadema - SP, aos 18/01/1994,
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS
ALBERTO JOSE DA SILVA e de MARIA CLAUDIA DE ASSIS SILVA;
SAMUEL NASCIMENTO BENICIO DAS
NEVES e LETICIA ALEIXO DE ANDRADE,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, ajudante de motorista, nascido em
DIADEMA - SP, aos 10/01/1993, residente em
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BENICIO DAS
NEVES e de MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO NEVES; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 28/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ZAQUEU HERMENEGILDO
DE ANDRADE e de ANA LUCIA ALEIXO;
LANDERSON FERNANDES TEIXEIRA e DANIELA MEIRA COSTA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo,
nascido em Poções - BA, aos 24/03/1990, residente em Diadema - SP, filho de LANDOALDO
ALVES TEIXEIRA e de JUCELINA FERNANDES TEIXEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de enfermagem,
nascido em São Paulo - SP, aos 20/10/1993,
residente em Diadema - SP, filho de DANIEL
FERNANDES COSTA e de VANDERLY MEIRA
DE OLIVEIRA COSTA;
CLOVIS EDILSON ROSA DE SOUZA e GILVÁNIRA GALDINO DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 30/10/1974,
residente em Diadema - SP, filho de JUAREZ
ROSA DE SOUZA e de MARIA DE LOUDES
DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, auxiliar de embalagem,
nascido em Santa Cruz do Capibaribe - PE, aos
10/11/1966, residente em Diadema - SP, filho
de GILVAN GALDINO DA SILVA e de DIOMAR
FRANCISCA DE SOUZA SILVA;
MACIANO FERREIRA DOS ANJOS e PATRICIA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor,
nascido em Boa Saúde - RN, aos 25/05/1997,
residente em DIADEMA - SP, filho de COSME FERREIRA DA SILVA e de MARIA DO
SOCORRO DOS ANJOS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora
de caixa, nascido em Quipapá - PE, aos
20/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOÃO TAVARES DA SILVA e de MARIA
JOSÉ DA SILVA;
CLEITON SILVA DE SOUZA e ALINE SILVA
OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido
em Diadema - SP, aos 11/02/1985, residente
em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS JOSE
DE SOUZA e de MARIA CREUZA SILVA DE
SOUZA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, dermo consultora, nascido em
DIADEMA - SP, aos 08/03/1998, residente em

DIADEMA - SP, filho de ROMULO BARBOSA
OLIVEIRA e de FRANCILEIDE BIZERRA DA
SILVA OLIVEIRA;
CHRISTIAN FABIANO CAMPOS e SARA MUNIZ OCANHA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, nascido
em São Paulo - SP, aos 15/09/1983, residente
em SÃO PAULO - SP, filho de WILMAR ROSA
CAMPOS e de FATIMA APARECIDA CAMPOS;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, coordenadora de credito, nascido
em São Paulo - SP, aos 10/03/1986, residente
em DIADEMA - SP, filho de ISAIAS OCANHA e
de IOLANDA DE PONTES MUNIZ OCANHA;
FRANCISCO HUGO DA SILVA CARVALHO e
KIMBERLLY ESTEVAO DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Pau dos Ferros - RN, aos
15/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho
de JUVENAL EVANGELISTA DE CARVALHO
e de MARIA ANTONIA DA SILVA CARVALHO;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP,
aos 28/11/1994, residente em DIADEMA - SP,
filho de RONALDO CARLOS MARIANO DA
SILVA e de SIMONE FERNANDES ESTEVÃO;
FELIPE JOSÉ FERREIRA e VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido
em Carpina - PE, aos 05/08/1992, residente
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANOEL
FERREIRA IRMÃO e de NEUSA JOSEFA
FERREIRA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, assistente financeira, nascido em Diadema - SP, aos 05/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FERMINO
DE JESUS SILVA e de SIMONE OLIVEIRA
MIRANDA SILVA;
JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS e DAIANE CRUZ DE ALMEIDA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, estagiário,
nascido em São Paulo - SP, aos 02/06/1999,
residente em Diadema - SP, filho de GERALDO ARAUJO DANTAS e de FRANCISCA
DE OLIVEIRA DANTAS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
22/11/2003, residente em Diadema - SP, filho
de FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA e de
JOSÉLIA CRUZ DE ALMEIDA;
GIDEON FERREIRA SANTOS e ANA CAROLINE SILVA MIGUEL, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, consultor de
ponto de venda, nascido em Imperatriz - MA,
aos 03/06/1989, residente em DIADEMA - SP,
filho de ANTONIO SOUSA SANTOS e de
LEUSINETE FERREIRA SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
estagiária em RH, nascido em Diadema - SP,
aos 29/01/2000, residente em DIADEMA - SP,
filho de JURANDIR DA SILVA MIGUEL e de
TATIANE GOMES SILVA;
MATHEUS SANTOS DE SOUSA e JOSIANE
DE JESUS ROCHA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor,
nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1994,
residente em Diadema - SP, filho de ALDEMUNDO FELIPE DE SOUSA e de EFIGENIA
GERALDA CAMARGOS DOS SANTOS; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos
15/12/1996, residente em Diadema - SP, filho
de JUVENAL INACIO DA ROCHA e de MARIA
APARECIDA DE JESUS;
VALDO GUILHERME DA SILVA ALVES e
TAYNÁ DE SOUZA RIBEIRO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos
10/05/1999, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA e
de MARIA VALMIRA DA SILVA PEREIRA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
vendedora, nascido em Serra Grande - PB, aos
23/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho
de PEDRO RIBEIRO DA SILVA e de SILVANA
PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO;
JOSE FERREIRA DE SOUZA e REGILANE
OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante,
nascido em Grão Mogol - MG, aos 22/07/1956,
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO
FERREIRA DE SOUZA e de OLIVIA JOSE
PESTANA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, comerciante, nascido em
Santa Brígida - BA, aos 22/05/1983, residente
em DIADEMA - SP, filho de JOSEFA OLIVEIRA
SILVA;
SEVERINO DO RAMO DE SOUZA SANTIAGO e JULIANNA BASILIO DA SILVA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, viúvo,
comerciante, nascido em AREIA - PB, aos
27/03/1969, residente em DIADEMA - SP, filho
de CICERO FELIPE SANTIAGO e de MARIA
RODRIGUES DE SOUZA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, assitente
social, nascido em CAMPINA GRANDE - PB,
aos 28/06/1984, residente em DIADEMA - SP,
filho de ANTONIO TIBURCIO DA SILVA e de
ILMA MARIA BASILIO DA SILVA;
LEANDRO GONÇALVES DA SILVA e MAIARA

DE SOUZA AMARAL, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
24/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho
de LOURIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO e
de MARIA DE JESUS CAMELO DA SILVA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
analista financeiro, nascido em São Paulo - SP,
aos 26/09/1988, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSÉ PATROCINIO DO AMARAL e
de JULIA VENCESLAU DE SOUSA AMARAL;

de ROSANGELA BELTRAN DE OLIVEIRA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
advogada, nascido em São Paulo - SP, aos
21/06/1996, residente em Diadema - SP, filho
de JARBAS DE SOUZA E SILVA e de ROSANA
MACIEL E SILVA;
DANILLO SANTOS LEAL e TÂNIA SILVA DE
ABREU, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, gerente de manutenção,
nascido em DIADEMA - SP, aos 20/06/1992,
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO
PRATES LEAL e de JOSEFA NEIDE DOS
SANTOS LEAL; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo,
nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1987,
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO
CALIXTO DE ABREU e de ANTÔNIA FERREIRA DA SILVA;

NICHOLAS DA SILVA WOLSKI e JAQUELINE
APARECIDA DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro , solteiro, assistente comercial , nascido em SÃO PAULO - SP,
aos 19/06/1996, residente em DIADEMA - SP,
filho de ANTONIO ALEXANDRE WOLSKI e
de LEIDINALVA ALVES DA SILVA ; e a pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro,
representante , nascido em SANTO ANDRÉ
- SP, aos 18/04/1996, residente em DIADEMA GABRIEL NASCIMENTO VIEIRA e RAFAE- SP, filho de EDILSON REIS DOS SANTOS e LA DA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:
de MARIA APARECIDA FILHA;
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário,
nascido em Diadema - SP, aos 22/12/1994,
residente em DIADEMA - SP, filho de EVANDANIEL SAMPAIO PASSOS e APARECIDA GELISTA PEREIRA VIEIRA e de FRANCISCA
NEVES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente: VANDERLEA NASCIMENTO DE SOUSA; e a
nacionalidade brasileira, solteiro, economista, pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
nascido em Santo Antonio De Jesus - BA, educadora infantil, nascido em Diadema - SP,
aos 01/09/1977, residente em DIADEMA - SP, aos 25/08/1996, residente em Diadema - SP,
filho de MAURINO JOSÉ DOS PASSOS e filho de REGINALDO CONCEIÇÃO SOUZA e
de MARILUCE SAMPAIO PASSOS; e a pre- de DAMIANA SOARES DA SILVA;
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auditora fiscal, nascido em Pedra Branca - CE,
aos 04/05/1978, residente em DIADEMA - SP, RODOLFO BARROS DE SOUSA e CAMILA
filho de JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA e de SANTOS MEDEIROS, sendo o pretendente:
MARIA NEVES DE OLIVEIRA;
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista,
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/07/1989,
residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRA
FLÁVIO MELCHIORETTO e PEDRO CLER CRISTINA SOUSA BARROS; e a pretendenPARES, sendo o pretendente: nacionalidade te: nacionalidade brasileira, solteiro, analista
brasileira, solteiro, empresário, nascido em financeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO
DIADEMA - SP, aos 07/04/1964, residente CAMPO - SP, aos 17/02/1991, residente em
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CRUZ DIADEMA - SP, filho de EDUARDO CANTIMELCHIORETTO e de ANTONIA GONÇAL- DIO DE MEDEIROS e de SONIA MARIA DOS
VES MELCHIORETTO; e a pretendente: SANTOS;
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário,
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/10/1958,
residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO WALLACE DE JESUS e CARLA MARIA VIEIRA
CLER SAES e de MERCEDES PARES VILA; ALVES, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, operador de CRC,
nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1984,
GABRIEL DE DEUS SILVA e AMANDA FELI- residente em DIADEMA - SP, filho de EZILENE
CIANO DOS SANTOS, sendo o pretendente: MARIA DE JESUS; e a pretendente: nacionalinacionalidade brasileira, solteiro, analista dade brasileira, divorciado, agente comunitaria
administrativo, nascido em São Bernardo do de saúde, nascido em Monteiro - PB, aos
Campo - SP, aos 09/05/1996, residente em 18/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ QUITÉRIO DA de CICERO ALVES CORDEIRO e de MARIA
SILVA e de ROSILENA FERREIRA DE DEUS APARECIDA VIEIRA ALVES;
DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, assistente administrativo,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA e JAaos 09/12/1998, residente em DIADEMA - SP, QUELINE DOS SANTOS BELO, sendo o
filho de ODAIR ANTONIO DOS SANTOS e de pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
LUCIENE FELICIANO;
programador, nascido em SANTO ANDRÉ - SP,
aos 25/09/1995, residente em DIADEMA - SP,
filho de RIVAIR ALVES DE OLIVEIRA e de
GILMARCOS BARBOSA DO CARMO e CRIS- SILVANIA BATISTA PEREIRA; e a pretendente:
TIANE SANTANA LOPES, sendo o pretenden- nacionalidade brasileira, solteiro, estudante,
te: nacionalidade brasileira, solteiro, coletor, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/07/1997,
nascido em Diadema - SP, aos 22/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de DIRCEU
residente em Diadema - SP, filho de GILMAR BELO e de NEUSA MARIA DOS SANTOS;
APARECIDO DO CARMO e de ELIANE CALHEIROS BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido RODRIGO VIEIRA e TABNEE PAT LANDIM
em Diadema - SP, aos 10/09/1986, residente RIBEIRO , sendo o pretendente: nacionalidade
em DIADEMA - SP, filho de RITA DE CÁSSIA brasileiro , solteiro, engenheiro de processo,
SANTANA LOPES;
nascido em Diadema - SP, aos 15/03/1984,
residente em DIADEMA - SP, filho de REGINA VIEIRA; e a pretendente: nacionalidade
LEANDRO DUTRA CAMPOS e GLEICIANE brasileira , solteiro, enfermeira , nascido em
THAIS OLIVEIRA DA SILVA , sendo o pre- SÃO PAULO - SP, aos 22/09/1988, residente
tendente: nacionalidade brasileiro , solteiro, em Diadema - SP, filho de JOÃO BORGES
açougueiro , nascido em CARATINGA - MG, RIBEIRO e de TERESINHA PAES LANDIM;
aos 07/06/1992, residente em DIADEMA - SP,
filho de JULIO LIMA CAMPOS e de EVA DE
LOURDES DUTRA CAMPOS ; e a pretendente: JASON GIZZI BEZULLE e JOSIANE MARIA
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista MARTINS, sendo o pretendente: nacionalidade frios , nascido em DIADEMA - SP, aos de brasileira, solteiro, bombeiro civil, nascido
18/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho em São Paulo - SP, aos 30/05/1988, residente
de VALDECIR MANUEL DA SILVA e de MARIA em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARLOS
DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA ;
BEZULLE e de ELISABETE GIZZI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo
DENER FIRMINO DE LEMOS e ELIZA SOUZA - SP, aos 23/11/1981, residente em DIADEMA
DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade - SP, filho de JOSIAS GABRIEL MARTINS e
brasileira, solteiro, mecanico de automoveis, de ANA MARIA MARTINS;
nascido em Diadema - SP, aos 19/05/1981,
residente em Diadema - SP, filho de AGENOR
FIRMINO DE LEMOS e de MARIA DO CARMO AGNALDO CUNHA SILVA e THAÍS ROCHA
DE LEMOS; e a pretendente: nacionalidade RIBEIRO, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, educadora, nascido em brasileira, solteiro, ajudante de estoque, nasciDIADEMA - SP, aos 21/02/1989, residente em do em UIBAÍ - BA, aos 28/12/1973, residente
Diadema - SP, filho de JOSÉ MANOEL DA SIL- em DIADEMA - SP, filho de EDGAR CUNHA
VA e de VERGINA MARIA DE SOUZA SILVA; SILVA e de MIRALVA CUNHA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos
MARCELO EDUARDO DA SILVA SANTOS e 18/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho
AYLA SILVA GADELHA, sendo o pretendente: de MANOEL ALVES RIBEIRO e de MARIETA
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente FERNANDES ROCHA RIBEIRO;
contabil, nascido em Santo André - SP, aos
26/07/1999, residente em DIADEMA - SP,
filho de HERNANDO ALVES DOS SANTOS BRUNO OLIVEIRA SANTOS e THAISA MIe de ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA; e a RELLI GOMES PEREIRA, sendo o pretendenpretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, te: nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, OPEanalista de inteligência, nascido em Diadema RADOR DE TORNO CNC, nascido em SAO
- SP, aos 27/02/2000, residente em SÃO PAU- BERNARDO DO CAMPO, aos 09/03/1990,
LO - SP, filho de ANTONIO JOSÉ GADELHA residente em DIADEMA - SP, filho de FERFILHO e de FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA NANDO JOSE DOS SANTOS e de MARIA
GADELHA;
DE FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS;
e a pretendente: nacionalidade BRASILEIRA,
solteiro, ESTUDANTE, nascido em DIADEMA
GIOVANNI BELTRAN DE OLIVEIRA e BEA- - SP, aos 21/07/1998, residente em DIADEMA
TRIZ MACIEL E SILVA, sendo o pretendente: - SP, filho de ELZIMAR GOMES PEREIRA e
nacionalidade brasileira, solteiro, lider de de MARIA DAS MERCES GOMES PEREIRA;
tecnologia, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/11/1996, residente em Santo
André - SP, filho de AILTON DE OLIVEIRA e JOSÉ ACÁSSIO DOS SANTOS BANDEI-

RA e ROSIMÉRE DOS SANTOS , sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, frentista , nascido em Barra - BA, aos
19/03/1977, residente em DIADEMA - SP,
filho de MIGUEL TORRES BANDEIRA e de
TEODORA AVELINA DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira , divorciado,
aux. de serviços gerais , nascido em CAMPO
ALEGRE - AL, aos 08/02/1969, residente em
DIADEMA - SP, filho de ZACARIAS PEDRO
DOS SANTOS e de MARIA LUIZA DE MALVA ;
JOSÉ BATISTA DA SILVA e ZIULÊNE TEODORA OLIVEIRA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado,
nascido em Brejo da Madre De Deus - PE, aos
17/03/1961, residente em Diadema - SP, filho
de JOSÉ AMARO DA SILVA e de AMALIA BATISTADO BONFIM; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, aposentada, nascido
em Poções - BA, aos 10/03/1960, residente em
Diadema - SP, filho de JOSÉ LEANDRO DE
OLIVEIRA e de LÚCIA TEODORA DE JESUS;
JOSÉ ALCIONE DA SILVA SANTOS e SILVANA
MARIA DE CARVALHO, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, salva
vidas, nascido em Novo Oriente do Piauí - PI,
aos 10/10/1982, residente em DIADEMA - SP,
filho de RAIMUNDO BATISTA DA SILVA e de
MARIA EDILEUSA DE JESUS SANTOS SILVA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de farmacia, nascido em Valença
do Piauí - PI, aos 26/05/1987, residente em
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO SOARES
DE CARVALHO e de MARIA DO AMPARO
BARBOSA DE CARVALHO;
JOSÉ AILTON DOS SANTOS e MICHELINE
ZEFERINO DA SILVA , sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro , solteiro, ajudante de
produção, nascido em JOAQUIM NABUCO PE, aos 13/04/1983, residente em Diadema SP, filho de JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS e de
MARIA JOSÉ DOS SANTOS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de lojista
, nascido em JOAQUIM NABUCO - PE, aos
23/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOSÉ ZEFERINO DA SILVA e de MARIA
JOSÉ DE SOUZA ;
RAFAEL DE SOUZA INACIO e CLAUDIA DA
SILVA SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, ferramenteiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP,
aos 22/11/1994, residente em DIADEMA - SP,
filho de ANTONIO JOSÉ FORTALEZA INACIO
e de ROSILENE MARTINS DE SOUZA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
fisioterapueta, nascido em SALVADOR - BA,
aos 26/09/1983, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSÉ RAIMUNDO TELES DOS SANTOS e de EYDE DA SILVA SANTOS;
UÉBISON ALMEIDA GOTARDO e FRANCIELE
SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, nascido em Manoel Vitorino - BA, aos 23/10/1994,
residente em DIADEMA - SP, filho de ARNALDO DE JESUS GOTARDO e de MARIA LUCIA
ALVES DE ALMEIDA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, assistente, nascido
em São Paulo - SP, aos 05/05/1998, residente
em DIADEMA - SP, filho de MARCO ANTONIO
DA SILVA e de VERA LUCIA SANTOS SILVA;
GUSTAVO TALYULI SILVA e MICHELE DAYANE GOMES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro , solteiro, op. de logistica ,
nascido em DIADEMA - SP, aos 02/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO
SILVA e de MAURA ANASTACIO LAUREANO
SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro, técnica de enfermagem, nascido
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos
29/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho
de ALBERTO JACINTO GOMES e de MARIA
APARECIDA DA SILVA GOMES;
VINÍCIUS SANTOS DE SOUSA e MELISSA
MARTINS DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente
de loja, nascido em DIADEMA - SP, aos
09/06/2000, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSÉ ROBERTO LOPES DE SOUSA e de ELISANGELA DA SILVA SANTOS;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, tecnica em edificações, nascido em
São Paulo - SP, aos 07/05/1999, residente em
DIADEMA - SP, filho de KLEVISON WILQUER
SANTOS DA SILVA e de VANESSA CRISTINA
MARTINS DA SILVA;
JOCELY BORGES DOS SANTOS e ADRIANA
CUSTODIO DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, engenheiro eletrecista, nascido em Jitauna - BA,
aos 19/08/1971, residente em DIADEMA - SP,
filho de JULIO VIANA DOS SANTOS e de
MAURINA BORGES DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado,
funcionaria pública Estadual, nascido em São
Paulo - SP, aos 02/08/1976, residente em
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE OLIVEIRA
SILVA e de LEONICE CUSTODIO 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, 9 de março de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.
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