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Em coletiva nesta segunda-feira (11), 
o governador João Doria afirmou que seu 
governo vai respeitar o Plano Nacional de 
Imunização (PNI) caso este atenda o Es-
tado de acordo com critérios técnicos e 
científicos. Até o momento não há data 
definida para início da vacinação pelo PNI 
ou critério de repartição dos imunizantes 
contra o coronavírus entre os Estados. 
Doria destacou que mantém o plano es-
tadual de vacinação contra a covid-19, 
previsto para começar no próximo dia 25, 
porque, entre outros motivos, o governo 
federal ainda não divulgou data para iní-
cio da imunização. “A exclusividade é pela 
vida. São Paulo não assina exclusividade 
pela morte”, disse Doria, sobre o governo 
federal afirmar ter contrato de forneci-
mento exclusivo das do ses da Coro-
navac  para o SUS.

Doria: ‘Plano Nacional 
de Imunização será 
respeitado por SP se 

atender o Estado’

Semasa está com 
inscrições abertas para 
atividades  on-line de 
educação ambiental

coronavírus

santo andré
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã  Tarde  NoiteNoite
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Divulgação/Wagner Klebson

Teatro Folha  
promove  Festival de 
Férias nos  formatos 
presencial e online

Estudo mostra 
que pacientes têm 
sintomas até seis 
meses após a alta

Desativação das plantas de Camaçari, Taubaté e Horizonte 
deve resultar na demissão de 5,3 mil trabalhadores

Ford encerra produção no Brasil, 
15 meses após fechar fábrica no ABC 

A Ford anunciou ontem (11) o encer-
ramento da produção de veículos no Bra-
sil, 15 meses depois de fe char a fábrica 
de São Bernardo. Serão desativadas as 
plantas de Camaçari (BA), onde produz 
os modelos EcoSport e Ka; Taubaté (SP), 
que fabrica motores, e Horizonte (CE), 
onde são montados os jipes da marca 
Troller. A Ford argumentou que to mou 
a decisão após “anos de per das signifi-
cativas”, agrava das pela pandemia de 
covid-19, que ampliou a “persistente ca-
pacidade ociosa da indústria e a redução 
das vendas” no país. A produção será 
encerrada imediatamente em Camaçari 
e Taubaté, mantendo-se apenas a fabri-
cação de peças por alguns meses para 

garantir disponibilidade dos estoques 
de pós-venda. A fábrica da Troller em 
Horizonte continuará operando até o 
último trimestre de 2021. Segundo a 
Ford, o impacto financeiro do fecha-
mento das três fábricas será de aproxi-
madamente US$ 4,1 bi lhões. O dire-
tor-titular do Centro das Indústrias 
do Estado de São Pau  lo (Ciesp) em São 
Bernardo, Cláudio Bar berini Ju nior, 
afirmou que a decisão representa mais 
um duro golpe para a cadeia produtiva 
de autopeças, com impacto no ABC. “O 
impacto será pior para pe quenas empre-
sas – que, na maioria dos casos, dividem 
sua produção em no máximo três ou 
quatro clientes”, pontuou. Página 4

Divulgação/Ford

Fábrica de camaçari, que emprega cerca de 4 mil trabalhadores, terá produção encerrada imediatamente

imunização em massa

Ministro da Saúde cogita intervalo maior 
entre 1ª e 2ª doses da vacina contra covid
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Bolsonaro: ‘não posso 
mudar o país sozinho’
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ribeirão pires

são bernardo

Volpi  quer comprar 30 mil doses da Coronavac e 
incluir profissionais da educação na imunização

Vereador de primeiro mandato, Danilo Lima 
defende a participação da população na política

Ar
qu

ivo

O Teatro Folha inicia o tradicional 
Festival de Férias no próximo dia 16, 
com programação diversificada para 
agradar crianças de todas as fai xas 
etárias. O teatro funcionará de acordo 
com as estratégias do Plano São Paulo 
para controle da pandemia e, além 
da programação presencial, também 
haverá a versão online.

Estudo divulgado pela revista 
médica The Lancet revela que a 
maioria dos pacientes hospitaliza-
dos com covid-19 no início de 2019 
continua apresentando pelo menos 
um sintoma da doença mesmo seis 
meses depois dos primeiros sinais. 
Os mais comuns foram fadiga e 
fraqueza muscular (63% dos pa-
cientes), seguido de dificuldades 
para dormir (26%). Ansiedade e de-
pressão foram reportados por 23% 
dos pacientes.

joão doria: “são paulo não assina exclusividade pela morte”



Política
jornalismo@diarioregional.com.br

Terça-feira, 12 de janeiro de 2021  2

Danilo Lima quer facilitar a interlocução 
entre a população e os serviços públicos

Vereador afirmou que sua passagem no Executivo trouxe mais vivência das necessidades do dia a dia da população

n ENTRE ASPAS

Ter a maior votação, 
neste momento, traz mais 
responsabilidades

Danilo Lima

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O vereador de São Ber
nardo Danilo Lima de Ramos 
(PSDB), eleito com maior 
número de votos no mu
nicípio e no ABC (8.930), 
defende a participação ativa 
na política e afirmou que seu 
maior compromisso é facilitar 
a comunicação entre a popu
lação e os meios públicos. 

Ao Diário Regional, dis
se que o mundo de hoje exi
ge visão, postura e atitude 
que proporcionem o fim das 
desigualdades, além de uma 
sociedade mais justa. ”Acredi
to que essa transformação 
só é possível se cada um de 
nós tivermos participação 
ativa na política.  Ato funda

mental para que a mudança 
aconteça”, destacou o são
bernardense, que em 2017 
assumiu o cargo de diretor do 
Departamento de Veículos 
e Equipamentos, o qual in
tegra a Secretaria de Serviços 
Urbanos do município.

O tucano, que é bacharel 
em processos gerenciais, mas 
iniciou a vida profissional tra
balhando como comerciante 
na companhia dos famili
ares, destacou que seu maior 
objetivo em relação a este 
primeiro mandato é fazer a 
interlocução entre comuni
dade e os serviços públicos e, 
para isso, disponibiliza vários 
meios de comunicação.  

“Tenho como maior ex
pectativa fazer com que de 
fato isso (a comunicação)  
aconteça.  O site, as redes 
sociais e o WhatsApp es
tão com um pronto aten
dimento. Com o auxílio da 
tecnologia, todos poderão 
participar do mandato. Uma 
participação ativa minha 
nas ruas também será prio
ridade”, afirmou. 

Entre as áreas priori
tárias, Danilo Lima ressaltou 

‘Não podemos abrir mão’ da prerrogativa do impeachment, diz Baleia Rossi
Candidato à presidência da 

Câmara dos Deputados, com 
apoio de 11 partidos, Baleia 
Rossi (MDBSP) disse que even
tual novo pedido de impeach
ment do presidente Jair ro será 
tratado “com muita clareza e 
objetividade” e dentro do que 
manda a Constituição. “É prer
rogativa do Parlamento, e nós 
não podemos abrir mão de ne
nhuma prerrogativa”, declarou 
nesta segundafeira (11), em 
Florianópolis (SC).

A afirmação ocorre após 
cobrança da cúpula do PT, que 
questionou declarações do 
deputado sobre o assunto. No 
domingo, a presidente do PT, 

deputada federal Gleisi Hoff
mann (PT), tornou público que 
um dos itens do acordo para ter 
o apoio do partido de esquerda 
é a de “analisar denúncias de 
crimes do presidente”.

Baleia Rossi disse que sua 
candidatura quer garantir uma 
Câmara que respeite as diferen
tes opiniões. “A minha candida
tura não é de oposição, mas sim 
uma candidatura que defende a 
independência da Câmara. A so
ciedade espera mais liberdades. 
Respeitamos as instituições e 
respeitamos a ciência”, afirmou.

Correligionários do par
tido disseram que o discurso 
“apaziguador”, longe de polêmi

cas, pode favorecer Baleia Rossi. 
O maior desafio será conseguir 
o consenso entre outros dez 
partidos que o apoiam na dis
puta: DEM, PT, PSL; PSB, PDT, 
PCdoB; PSDB, PV, Cidadania 
e Rede. Se fosse garantida a 
fidelidade dos parlamentares 
aos partidos, Baleia teria 281 
votos, dos 256 votos necessári
os para a vitória.

“O bloco tem várias ideolo
gias, o fato da presença de Baleia 
ser simbolizada pela Câmara 
livre atende os anseios da socie
dade e dos partidos”, afirmou 
Carlos Chiodini (MDBSC).

Baleia Rossi viajou a Santa 
Catarina acompanhado do Bancada do PT cobrou Rossi sobre declarações

Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

depu tado federal Júnior Bozzel
la, presidente do PSL em São Pau
lo e que representa apoio da ala 
ligada a Luciano Bivar, presidente 
nacional do partido. Mesmo as
sim, em Santa Catarina, dos 16 
deputados da bancada federal, 
apenas quatro compareceram 
ao encontro. Além dos três 
emedebistas Carlos Chiodini, 
Peninha e Celso Maldaner, ap
enas Carmen Zanotto (Cidada
nia) compareceu ao encontro.

Puxados pela deputada 
Caro line De Toni, três dos qua
tro representantes da sigla no 
Estado vão apoiar Arthur Lira 
(PPAL), candidato apoiado 
pelo presidente Bolsonaro.  (AE)

a educação. Para o vereador, 
apesar de todos os setores 
precisarem de atenção, a edu
cação é a base para todas as 
transformações de um indi
víduo e da sociedade. “O de
senvolvimento sustentável 
e a representatividade terão 
importâncias significativas 

no meu mandato.”
Sobre sua participação 

na administração municipal, 
o parlamentar afirmou que 
a experiência trouxe mais 
vivência das necessidades do 
dia a dia da população. “Vai 
me fazer ser um legislador 
mais eficaz.”

Divulgação

Danilo Lima disse que participação ativa nas ruas será prioridade

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

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

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

Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por 
profissionais renomados da gastronomia.

Questionado sobre se ter 
a maior votação do ABC o 
credencia a voos mais altos 
em 2022, como candidatura a 
deputado, o tucano destacou 
que agora vai trabalhar muito 
mais para honrar a confiança 
de todos. “Ter a maior vota
ção, neste momento, traz 
mais responsabilidades”, 
disse. Já quanto São Ber
nardo ter a maior bancada 
tucana do país, Danilo Lima 
credita a votação expressiva 
no partido ao ”excelente gov
erno feito pelo prefeito Or
lando Morando (PSDB) e o 
vice, Marcelo Lima (PSD)”.

n PANDEMIA
Em relação à pandemia 

de coronavírus, o vereador 
disse que vê todas as esferas 
trabalhando e empenhadas 
em resolver da melhor forma 
possível os problemas gera
dos pela covid19. Afirmou, 
ainda, que vai tomar a vacina 
assim que estiver disponível 
para sua faixa etária (40 anos). 
“Estou esperançoso para que a 
eficácia da vacina se comprove 
e que essa terrível pandemia 
acabe”, ressaltou.

Volpi pretende 
comprar 30 mil 
doses da vacina 

do Butantan
O prefeito de Ribeirão 

Pires, Clovis Volpi (PL), en
viou ao Butantan ofício so
licitando a compra de 30 mil 
doses da Coronavac, imuni
zante contra o coronavírus 
desenvolvido pela farmacêu
tica chinesa Sinovac, em par
ceria com o instituto.

O objetivo do prefeito é 
aumentar a capacidade de 
imunização do município. 
Volpi pretende incluir no gru
po prioritário da vacinação os  
profissionais da educação.

“A população de Ribeirão 
Pires terá imunização estra
tégica e solicitamos doses 
adicionais ao Butantan para 
que os profissionais da edu
cação sejam vacinados e, as
sim, possamos retomar as 
aulas com total segurança”, 
destacou Volpi.  

Na última semana, o 
prefeito anunciou que está 
descartada a volta das aulas 
presenciais nas unidades de 
ensino do município neste 
primeiro bimestre. 

Segundo a administração 
municipal, relatório feito pela 
Secretaria de Educação apon
ta que as unidades  não apre
sentam condições de propor
cionar segurança sanitária 
aos alunos e profissio nais da 
rede. (Reportagem Local)
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Fim do auxílio emergencial pode levar 
até 3,4 milhões para extrema pobreza
Aumento levaria o país ao pior patamar de pobreza desde o início da pesquisa, em 2012

Marcelo Casal/Agência Brasil

Número de pessoas na extrema pobreza pode chegar a 17,3 mi

Morador da rua Meu Des-
tino, Anderson cogita dar a casa 
como garantia, em um emprés-
timo, para comprar comida; 
Hudson voltou a morar com os 
pais para enfrentar um câncer; 
Lucimar deixou o isolamento 
e vende máscaras na rua para 
sustentar o filho. Com o fim 
do auxílio emergencial no ano 
passado, e se nada for colocado 
no lugar para amparar os mais 
vulneráveis, até 3,4 milhões de 
brasileiros a mais, como eles, 
podem cair na extrema pobre-
za - sobrevivendo com menos 
de US$ 1,90 por dia (algo como 
R$ 10), a linha de corte definida 
pelo Banco Mundial.

De acordo com uma pes-
quisa do especialista em política 
social Vinícius Botelho, publi-
cada pelo Instituto Brasileiro de 
Economia, da Fundação Getu-
lio Vargas (Ibre/FGV), com isso, 
a pobreza extrema neste ano 
pode ser maior do que a verifi-
cada no país antes da covid-19.

Nesse cenário, o número 
total de pessoas na extrema 
pobreza chegaria a 17,3 mi-
lhões em 2021, segundo os 
conceitos da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O aumento 

levaria o país ao pior patamar 
de pobreza desde o início da 
pesquisa, em 2012.

“Se nada for feito, a política 
social vai continuar com a mes-
ma potência que em 2019, mas 
em uma realidade completa-
mente diferente”, diz Botelho, 
ex-secretário dos ministérios da 
Cidadania e do Desenvolvimen-
to Social. “Durante a pandemia, 
as pessoas perderam a renda do 
trabalho. Com o auxílio, essa 
queda foi compensada, mas, 
como não há alternativa para 
2021, podemos cair em uma 
situação pior do que antes.”

De 2012 a 2019, a variação 
das taxas de pobreza decorreu 
da dinâmica econômica - quan-
do o país crescia, a pobreza era 
reduzida e vice-versa. No ano 
passado, no entanto, o auxílio 
emergencial (de cinco parcelas 
de R$ 600 e quatro de R$ 300) 
serviu para que a potência da 
política social aumentasse.

n DESIGUALDADE
Outro levantamento, do 

pesquisador Daniel Duque, 
do Ibre/FGV, aponta que a 
desigualdade deve aumen-
tar quase 10%, por conta do 
fim do auxílio, e que 2020 
deve ser um ano perdido na 
redução das diferenças so-

ciais. O Índice de Gini (me-
didor da desigualdade, em que 
quanto mais próximo de 1, pior 
é a distribuição de renda) estava 
em 0,494 em novembro pas-
sado. Sem o auxílio, o indica-
dor iria a 0,542 nas mesmas 
condições daquele mês.

Isso se daria porque a 
renda da população, em no-
vembro, chegou a R$ 1.286, 
em média - patamar 5,8% 
maior, em termos reais, que o 
observado em maio, no início 
do pagamento das parcelas 
do benefício emergencial, se-

gundo a Pnad-Covid, pesquisa 
feita pelo IBGE durante a pan-
demia, mas com metodologia 
diferente da Pnad Contínua. 
Duque lembra que a desigual-
dade tinha caído em 2019 pela 
primeira vez desde 2014. “A 
pandemia deve impedir a que-
da da desigualdade”, diz.

Com o fim do auxílio, o 
governo começa a discutir 
formas de ampliação do Bolsa 
Família, mas, entre os econo-
mistas, a avaliação é de que 
algo já deveria ter sido pro-
posto.  (AE)

Doria mantém vacinação para 
dia 25 e critica governo federal

O governador João Doria 
(PSDB), afirmou nesta se-
gunda-feira (11) que mantém 
o plano estadual de vacinação 
contra a covid-19, previsto 
para começar no próximo dia 
25, porque, entre outros mo-
tivos, o governo federal ainda 
não divulgou data para início 
da vacinação no país.

Segundo o governador, a 
falta de uma data para início 
da imunização se dá porque 
o governo federal “insiste 
em amparar uma decisão 
científica, técnica e de pro-
teção à vida em decisão 
de ordem política, para fa-
vorecer um interesse eleito-
ral ou ideológico”.

Está prevista para hoje 
(12) reunião entre os go-
vernadores e o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, a 
fim de cobrar do governo 
uma data para início do pla-
no nacional de imunização, 
de preferência, entre 22 e 
27 deste mês, segundo afir-
mou o governador do Piauí, 
Wellington Dias (PT), que 
coordena a articulação do 
Fórum Nacional dos Gover-
nadores na covid-19.

Doria disse fazer um 
apelo à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), ao Ministério da Saúde 
e governo federal para que 
agilizem a análise do pe-
dido de uso emergencial da 
Coronavac, desenvolvida 

pelo Instituto Butantan, e 
outros imunizantes para 
conter a perda de vidas no 
país pelo vírus. “Postergar, 
adiar e burocratizar para 
servir a qual interesse?”, 
completou Doria.

n PLANO ESTADUAL 
Segundo informou o se-

cretário estadual executivo de 
Saúde em São Paulo, Eduardo 
Ribeiro, o Estado tem capa-
cidade de distribuir 2 milhões 
de doses da vacina por sema-
na. De acordo com Ribeiro, os 
200 municípios mais populo-
sos do Estado deverão receber 
remessas da vacina, enquan-
to que os outros 445 poderão 
fazer a retirada das doses em 
centros de distribuição.

Doria afirmou, ainda, 
que o  governo vai respeitar 
o Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI) caso este atenda 
o Estado de acordo com cri-
térios técnicos e científicos. 
“A exclusividade é pela vida. 
São Paulo não assina exclu-
sividade pela morte”, disse o 
governador durante a coletiva 
desta segunda-feira.

As declarações foram da-
das em resposta ao ministro 
Eduardo Pazuello, que disse 
ter assinado contrato de 
fornecimento exclusivo das 
do ses da Coronavac produ-
zidas pelo Instituto Butan-
tan para o Sistema Único de 
Saúde. (AE)

Bolsonaro diz que não pode mudar 
o país sozinho, nem fazer milagre

Pazuello quer intervalo maior entre 
1ª e 2ª doses da vacina contra covid

Média de óbitos por coronavírus 
em SP cresce 49% em uma semana

Seis dias após ter dito que o 
Brasil está “quebrado”, o presi-
dente Jair Bolsonaro voltou a 
apontar o estado das contas 
públicas como um fator que li-
mita sua atuação no cargo. Nes-
ta segunda-feira (11), o manda-
tário alegou que não vai mudar 
o país “sozinho” e afirmou que 
não pode promover despesas 
além do teto de gastos, apesar 
de alguns quererem, nas suas 
palavras, que faça “milagre”.

A apoiadores, Bolsonaro se 
queixou de que não seria fácil 
administrar o país com poucos 
recursos, quadro que atribuiu 
à emenda constitucional que 
limita o aumento dos gastos pú-
blicos à inflação do ano anterior.

“Cada vez menos recur-
sos com a lei do teto e fazendo 
mais. Alguns querem que eu 
minta ‘ah, o Brasil está uma 
maravilha’. Não está”, disse o 
presidente. “Sabe a nossa dívida 
interna quando é que está? R$ 

O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, disse nesta segun-
da-feira (11) que o programa 
de vacinação contra a covid-19 
pode priorizar inicialmente a 
aplicação de somente a primeira 
dose na população, pois assim 
já aconteceria imunização em 
massa e só depois todos recebe-
riam a segunda dose.

A falar sobre a vacina de 
Oxford, que será produzida 
no Brasil pela Fiocruz, o mi-
nistro informou que 100 mi-
lhões de doses devem chegar 
até junho e mais 110 milhões 
até dezembro, totalizando 
210 milhões de doses.

“Com duas doses vai a 90 
e tantos por cento (a eficácia 
da imunização da vacina de 
Oxford). Com uma dose vai 
a 71%. Com 71%, talvez, a 
gente entre para imunização 
em massa. É uma estratégia 
que o CVS (Centro de Vigilân-
cia Sanitária) vai fazer para 

A média diária de mortes 
por covid registradas na 
primeira semana epidemi-
ológica do ano (entre os dias 3 
e 9) no Estado de São Paulo foi 
49% maior do que a da última 
semana de 2020 (27/12 a 
02/01), segundo dados apre-
sentados nesta segunda-feira 
(11) pelo governo paulista. O 
índice é o maior re gistrado 
desde o final de agosto. Na 
primeira semana de janeiro, 
foram 213 óbitos diários em 
média, contra 143 registra-
dos na última de dezembro.

Os números de casos e 
de internações também ti-
veram aumento expressivo. 
Foram, em média, 10.366 
novos registros das doenças 
todos os dias da primeira se-
mana epidemio lógica do ano 
contra 6.373 na semana an-
terior, alta de 63%. 

Os números podem conter 
represamentos do fim de ano, 

5 trilhões. Isso é sinônimo que 
estamos bem ou estamos mal?” 
Bolsonaro apontou 2020 como 
um ano “perdido”.

Em meio a pedidos de im-
peachment acumulados na ga-
veta da Presidência da Câmara e 
a críticas por sua postura e suas 
atitudes em relação à pandemia 
de covid-19, Bolsonaro ainda 
declarou: “Vocês não sabem o ta-
manho da minha paciência. Sou 
imbrochável, então vão ter que 
me aturar, só papai do céu me 
tira daqui. Mais ninguém.(sic)”.

Assim como vem fazendo 
desde a chegada da pandemia 
de covid-19 ao Brasil, Bolson-
aro criticou nesta segunda-feira 
prefeitos e governadores que 
adotaram restrições ao fun-
cionamento do comércio como 
medidas de enfrentamento à 
propagação do vírus. Bolsonaro 
chegou a insinuar que gestores 
teriam “roubado” emprego dos 
trabalhadores. (AE)

reduzir a pandemia. Talvez o 
foco não seja na imunidade 
completa, mas na redução da 
contaminação e aí a pandemia 
diminui muito. Podendo apli-
car a segunda dose depois de 
um tempo Espero que tenha 
sido claro. Tudo isso vem pela 
Fiocruz e Biomanguinhos, 
nossa maior estrutura.”

Pazuello voltou a afirmar 
que a vacinação terá início 
simultâneo em todas as uni-
dades da federação, mas não 
deu uma data. Informou vaga-
mente: “no dia D e na hora H”. 
A única garantia que deu é que 
os brasileiros estarão vacina-
dos “três a quatro dias” após a 
aprovação do uso emergencial 
de qualquer vacina pela Anvisa.

O ministro apresentou três 
possíveis cronogramas. Em um 
panorama mais curto, a vacina-
ção poderá começar até 20 de 
janeiro, segundo ele, caso haja 
liberação rápida da Anvisa. (AE)

quando menos servidores 
estão trabalhando na notifi-
cação de casos, mas acompa-
nham cenário de aceleração 
da pandemia registrado desde 
novembro.

Quanto às internações, 
foram 1.565 pessoas hospitali-
zadas diariamente, em média, 
entre 3 e 9 de janeiro, contra 
1.364 no período anterior, 
aumento de 15%. O governo 
diz ter aberto, somente neste 
ano, 250 novos leitos de UTI.

Atualmente, o Estado tem 
12.530 pessoas internadas 
com confirmação ou suspeita 
de covid, dos quais 5.364 es-
tão na UTI. 

A taxa de ocupação dos lei-
tos de terapia intensiva está 
em 65,1% no Estado e 66,7% 
na Grande São Paulo. Desde o 
início da pandemia, São Paulo 
já registrou 1.549.142 casos 
da doença e 48.379 mortes 
decorrentes da infecção. (AE)

Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200
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Quinze meses após fechar fábrica no 
ABC, Ford encerra produção no Brasil 
Desativação das plantas de Camaçari, Taubaté e Horizonte deve resultar na demissão de 5,3 mil trabalhadores

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Quinze meses depois de fe
char a fábrica de São Bernardo, 
a Ford anunciou ontem (11) o 
encerramento da produção de 
veículos no Brasil, que come çou 
há mais de um século, em 1919. 
Serão desativadas as plantas de 
Camaçari (BA), onde produz os 
modelos EcoSport e Ka; Tau
baté (SP), que fabrica motores, e 
Horizonte (CE), onde são mon
tados os jipes da marca Troller.

Serão mantidos no Brasil a 
sede administrativa da empre
sa na América do Sul, localiza
da na Capital paulista; o Cen
tro de Desenvolvi men to de 
Pro du to, situado na Bahia; e o 
cam  po de pro vas de Tatuí (SP).

A Ford argumentou que to
mou a decisão após “anos de 
per das significativas”, agrava
das pela pandemia de covid19, 
que ampliou a “persistente ca
pacidade ociosa da indústria e a 
redução das vendas” no país.

“A Ford está presente há 
mais de um século na América 
do Sul e no Brasil, e sabemos 
que essas ações são muito difí
ceis, mas necessárias, para a 

criação de um negócio saudável 
e sustentável”, disse em nota o 
presidente da Ford, Jim Farle y.

A produção será encerrada 
imediatamente em Camaçari e 
Taubaté, mantendose apenas a 
fabricação de peças por alguns 
meses para garantir disponibili
dade dos estoques de pósvenda. 
A fábrica da Troller em Hori
zonte continuará operando até o 
último trimestre de 2021. Como 
resultado, a Ford encerrará as 
vendas do EcoSport, Ka e T4 as
sim que terminar o estoque.

Com a decisão, 5,3 mil fun
cionários serão demitidos no 
Brasil, dos quais 4 mil em Ca
maçari, 830 em Taubaté e 460 
no Ceará. A Ford informou que 
“vai trabalhar imediatamente 
em estreita colaboração com 
sindicatos e outros parcei ros 
no desenvolvimento de um 
plano justo e equilibrado para 
minimizar os impactos do en
cerramento da produção”. 

Segundo a Ford, o impacto 
financeiro do fechamento das 
três fábricas será de aproximada
mente US$ 4,1 bi lhões, dos quais 
US$ 2,5 bilhões serão des tina dos 
a compensações, resci sões, acor
dos e ou tros pagamentos.

A montadora diz que se guirá 
importando SUVs, pi capes e co
merciais de fábricas da Argenti
na, do Uruguai e outras origens.

n ABC
A decisão de encerrar a ma

nufatura brasileira segue o pla
no de reestruturação dos ne gó
cios da Ford na América do Sul, 
inicia do com o fechamento da 
fábrica de São Bernardo – anun
ciado em fevereiro de 2019, mas 
só concluído em outubro do 
mesmo ano. Lá eram produzi
dos o compacto New Fiesta e os 

caminhões Cargo e da Série F. 
Dos 2,7 mil funcionários da 

unidade do ABC, apenas mil – 
da área administrativa – foram 
mantidos. Em outubro do ano 
passado, a montadora vendeu por 
R$ 550 mi lhões  a fábrica à Cons
trutora São José e à FRAM Capi
tal, que pretendem erguer um 
condomínio logístico no local.

O dire tortitular do Cen
tro das Indústrias do Estado 
de São Pau  lo (Ciesp) em São 
Bernardo, Cláudio Bar berini 
Ju nior, afirmou que a decisão 
representa mais um duro golpe 

Fábrica de Camaçari emprega cerca de 4 mil trabalhadores

para a cadeia produtiva de au
topeças, com impacto no ABC.

“A Ford permaneceu por mais 
de 50 anos em São Bernar do. 
Então é natural que uma cadeia 
de fabricantes de peças tenha se 
formado na região e continue for
necendo para a montadora, em
bora seja difícil quantificálas. O 
impacto será pior para pe quenas 
empresas – que, na maioria dos 
casos, dividem sua produção em 
no máximo três ou quatro clien
tes. Assim, quando a Ford para 
de encomendar peças, o impac
to é de 25%, 30%”, comentou.

Bar berini Ju nior destacou 
que o ambiente de negócios no 
país é o pior possível, com im
pacto na competitividade do 
produto brasileiro. “A logística é 
difícil e custa muito, a energia é 
cara, a carga tributária é elevada 
e o empregador gasta muito pa
ra manter um emprego, mas pa
ga pouco ao funcionário. Para 
piorar, o governo vive em eterna 
instabilidade política”, criticou.

A Ford é a segunda monta
dora a anunciar o fechamen to de 
fábricas no Brasil em menos de 
um mês. Em dezembro, a Mar
cedesBenz encerrou a produção 
de sedãs em Iracemápolis (SP).

Para a Fiesp, saída da montadora é alerta para o Brasil
A decisão da Ford de encer

rar a produção de veículos no 
Brasil repercutiu no meio po
lítico e empresarial. Para a 
Fe deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
tratase de “uma triste notí cia 
para o país” e que precisa ser 
“olha da com atenção”. 

“A Fiesp tem alertado sobre 
a necessidade de se implemen
tar uma agenda que reduza o 
custo Brasil, me lhore o ambi
ente de negócios e aumente a 
competitividade dos produtos 
brasileiros. Isso não é apenas 
discurso. É a realidade enfren
tada pelas empresas”, diz a enti

dade, em nota à imprensa.
“A alta carga tributária bra

sileira faz diferença na hora da 
tomada de decisões. O custo de 
cada automóvel produzido aqui, 
por exemplo, dobra apenas por 
conta dos impostos – e ainda 
há governantes que pensam no 
absurdo de aumentar tributos, 
como no caso da inacreditável 
alta do ICMS (Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços) em São Paulo. Precisamos 
urgentemente fazer as refor
mas estruturais, baixar impos
tos e melhorar a competitivi
dade da nossa economia para 
atrair investimentos e ge rar os 

empregos de que o Brasil tanto 
precisa”, conclui a Fiesp. 

O governador João Doria 
(PSDB) também lamentou pu
blicamente o encerramento da 
produção de veículos da Ford 
no Brasil. Sem citar demissões 
na fábrica de Taubaté (SP), onde 
a montadora emprega cerca de 
830 funcionários, o tucano afir
mou que a empresa manterá 
700 trabalhadores em ativi
dades no município de Tatuí 
(SP) e na capital do Estado.

“A medida afeta o fecha
mento de fábricas no Ceará, na 
Bahia e em São Paulo. Foi de
cisão global da Ford”, escreveu 
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Doria, em sua conta no Twitter.
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEMRJ), afirmou que o fe
chamento das fábricas da Ford 
no Brasil seria, na sua visão, 
uma demonstração da “falta de 
credibilidade” do governo. O 
de mocrata também considera 
que o anúncio  evidencia a au
sência de regras claras, de se
gurança jurídica e de um siste
ma tributário racional.

Defensor da proposta de re
forma tributária de autoria do 
candidato apoiado por ele para 
a sucessão no comando da Câ
mara, Baleia Rossi (MDBSP), o 

atual presidente da Casa apon
tou que o sistema tributário te
ria se tornado um “manicômio” 
nos últimos anos, com impacto 
direto sobre a produtividade 
das empresas brasileiras.

“Espero que essa decisão da 
Ford alerte o governo e o Par
lamento para que possamos 
avançar na modernização do 
Estado e na garantia da segu
rança jurídica para o capital 
privado no Brasil”, escreveu 
Maia, em sua conta no Twitter.

O vicepresidente da Repú
blica, Hamilton Mourão, se 
disse surpreso com o anúncio. 
Em conversa com jornalistas, 

Mourão avaliou que o comuni
cado da empresa, que está no 
Brasil há 100 anos, não foi uma 
“boa notícia”. “Eu acho que a 
Ford ganhou bastante dinhei
ro aqui no Brasil. Surpreende 
essa decisão que foi tomada aí 
pe la empresa”, comentou.

Mourão opinou que a 
mon tadora poderia ter es
perado mais e destacou o ta
manho do mercado consumi
dor bra sileiro. “Eu acho que 
ela poderia ter retardado isso 
mais e aguardado. Até porque  
nosso mercado consumidor 
é muito maior do que outros 
(países)”, afirmou. (AA/AE)

Divulgação/Ford
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Gabriel Mazzo/PMETRP

n NÚMEROS
80 pessoas

será o limite máximo de 
visitantes do parque, 
sendo público rotativo, 
de terça-feira a domingo

Equipamento estava fechado desde 24 de dezembro de 2020

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires reabre para visitação, a 
partir de hoje (12), o Parque 
Milton Marinho de Moraes, 
conhecido como Parque Ori-
ental, localizado na Rua Major 
Cardim nº 3100 – Estância No-
blesse, seguindo todos os pro-
tocolos e regras de prevenção à 
covid-19 tanto para funcionári-
os, quanto para os visitantes. O 
local estava fechado desde 24 
de dezembro do ano passado.

 Nesta etapa, o Parque 
Orien tal funcionará de terça-
feira a domingo, em horário 
reduzido, das 8h às 16h, po-
dendo receber visitantes no 
limite máximo de 40% da 
capaci dade (cerca de 80 pessoas 
– público rotativo).

A prefeitura informou que 
intensificou a limpeza e de-
sinfecção de áreas de maior 

fluxo de frequentadores. 
Equi pes de profissio nais trei-
nados seguirão com as orien-
tações aos visitantes sobre o 
cumprimento dos protocolos 
de higiene e segurança pre-
ventivas ao coronavírus.

 Na entrada do parque, os 
visitantes serão submetidos à 
aferição de temperatura por 
meio de termômetro digi-
tal infravermelho (de testa). 
Quem apresentar temperatu-
ra superior a 37,8º C será im-
pedido de entrar, sendo orien-
tado a buscar uma unidade de 
saúde para avaliação.

 
n REGRAS
Dentro do parque não 

serão permitidas aglomera-
ções. Principais regras para 
todos os frequentadores e 
profissionais dos parques mu-
nicipais de Ribeirão Pires:

 - Obrigatório o uso de 
máscaras por todos os visi-
tantes, inclusive crianças com 
idade a partir de 2 anos.

- Parquinhos infantis não 
estarão disponíveis ao pú-
blico;

- Distanciamento social 
mínimo de 1,5 metros entre 

as pessoas;
- Proibidos esportes cole-

tivos;
- Não será permitida uti-

lização de bebedouros;
- Área de alimentação per-

manecerá fechada nesta etapa 
inicial;

- Os parques irão dis-
ponibilizar álcool gel para os 
visitantes e funcionários;

- Espaços específicos do 
Parque Oriental como a Casa 
do Origami e lanchonete per-
manecerão fechados nesta 
etapa de reabertura, também 

como medida de controle da 
disseminação do coronavírus.

- Pavilhão de Eventos rece-
berá Exposição de Artesanato 
aos sábados e domingos, tam-
bém respeitando as medidas 
de segurança (higiene e dis-
tanciamento social).

- Grupos de turistas vindo 
de outros municípios deverão 
agendar previamente a visita 
junto ao Departamento de 
Turismo, pelo telefone 4828-
5577, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. (Reporta-
gem Local)

Semasa abre inscrição para atividades 
online de educação ambiental

A programação de ja-
neiro das atividades online 
de educação ambiental do 
Serviço Municipal de Sanea-
mento Ambiental de Santo 
André (Semasa) já está dis-
ponível para a população.

Serão oferecidas gratui-
tamente duas formações 
que foram sucesso em 2020. 
A primeira, com início a par-
tir do próximo dia 19, é o 
pocket curso “Consumidores 
ou cidadãos? A sociedade de 
consumo e as novas tendên-
cias de economia: circular, co-
laborativa e compartilhada”. 
O curso abordará sobre os 
impactos do nosso modo de 
vida no meio ambiente, as 
alternativas a esse modelo 
e como é possível mudar de 
hábitos e atitudes.

As inscrições podem ser 
feitas até o próximo domin-
go (17) em www.semasa.
sp.gov.br/minicursos. A ati-
vidade é para pessoas maio-
res de 16 anos e tem carga 
horária de três horas. As 
vagas são limitadas e haverá 
certificação.

A outra formação é o 
pocket curso “Bem me quer! 
Vivenciando a natureza na 
infância”. Nesta atividade, 
é possível saber mais so-
bre como as vivências na 
natureza contribuem para 
o processo de sensibiliza-

ção ambiental das crianças 
e qual a importância da 
aproximação com o meio 
ambiente para a saúde, 
educação e formação dos 
pequenos.

O curso ficará disponível 
entre os dias 24 de janeiro e 
22 de fevereiro. As ins crições 
também estão disponíveis 
em www.semasa.sp.gov.br/
minicursos, até o dia 24. A 
atividade também é destina-
da para maiores de 16 anos e 
tem vagas limitadas. A carga 
horária é de 5 horas – com 
certificação. As duas forma-
ções fazem parte do pro-
grama Sensibilizando Olhares, 
Compartilhando Saberes.

n PARA A CRIANÇADA 
O portal Hendu, voltado 

exclusivamente para o públi-
co infantil, já disponibilizou 
materiais para os peque-
nos realizarem em casa. Na 
plataforma (www.semasa.
sp.gov.br/hendu) há uma 
superdica que ensina como 
desenhar com elementos da 
natureza.

Além disso, as crianças 
podem conhecer A Fábula 
do Beija-Flor, apresentada 
em vídeo pela Tuca, a conta-
dora de histórias do Hendu. 
A partir do dia 28 deste mês 
haverá contação inédita. 
(Reportagem Local)

Prefeitura de Ribeirão Pires 
reabre hoje o Parque Oriental

São Bernardo inicia recapeamento 
asfáltico de 11 km de vias da região central

O prefeito de São Ber-
nardo, Orlando Morando, 
assinou, nesta segunda-feira 
(11), ordem de serviço que 
autoriza o início das obras 
de recapeamento asfáltico de 
35 ruas localizadas na região 
central do município. Ao 
todo, 106 mil metros quadra-
dos de vias serão contempla-
dos com o Programa Asfalto 
Novo, cujas obras englobam a 
troca da malha viária, melho-
rias em sarjetas, obras de dre-
nagem e sinalização vertical e 

horizontal. As intervenções 
executadas em parceria com 
a Sabesp terão prazo de 180 
dias para conclusão e investi-
mento de R$ 5 milhões.

 Até o momento, mais 
de 500 ruas e avenidas do 
município já foram benefi-
ciadas pelo maior programa 
de recapeamento asfáltico 
de São Bernardo. “São ruas 
que precisam de interven-
ções da Sabesp, que de 
pronto fará suas obras e, na 
sequência, dará andamento 

na troca do asfalto”, desta-
cou Morando.

Segundo o secretário de 
Transportes e Vias Públicas 
de São Bernardo, Delson 
José Amador, as obras na 
região central irão respeitar 
as características do bairro, 
visando evitar transtornos 
para moradores. “Em algumas 
vias, por exemplo, faremos 
as obras no período noturno 
para evitar modificações no 
trânsito local”, pontuou. (Re-
portagem Local)

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
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A importância dos testes para 
reduzir a proliferação do coronavírus

Férias, praias e bares 
lotados marcam o início de 
2021 em diversos estados 
do Brasil, assim como festas 
clandestinas e aglomerações 
que foram vistas na virada 
do ano, além de pequenas 
reuniões de amigos, viagens 
ou encontros de familia
res que não moram juntos.  
   Em todas as situações, a 
exposição ao vírus está e es
teve presente, ainda mais se 
tratando de pessoas que não 
apresentam os sintomas. 
Os assintomáticos acabam 
sendo um ponto de prolifera
ção da covid19, já que estão 
se sentindo bem e, por isso, 
acabam não se isolando ade
quadamente e tomando todos 
os devidos cuidados. Nestes 
casos, o teste é uma ferramen
ta essencial para desacelerar 
a contaminação do vírus.  
   Segundo Marcos Villela 
Pedras Polonia, médico pela 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, especialista 
em Medicina Nuclear pelo 
Colégio Brasileiro de Radio
logia e Membro da Sociedade 
Brasileira de Medicina Nucle
ar, o número de assintomáti
cos é grande. 

“No nosso drivethru no 
Shopping Downtown da Barra 
da Tijuca, conseguimos identi
ficar cerca de 32% dos exames 
do antígeno como positivos, 

sendo metade deles assin
tomáticos. Ou seja, pessoas 
que não tinham os sintomas, 
porém apresentavam carga 
viral para covid19. Estas pes
soas, com  certeza iriam trans
mitir para grupos familiares, 
em pequenos encontros, para 
amigos”, destacou o médico. 
   O especialista explicou que 
existem três tipos de testes 
disponíveis para a popu
lação: o teste do antígeno 
– feitos por SWAB nasal (o 
resultado sai em 15 minutos), 
o PCR (escasso), e também 
o teste sorológico rápido 
(para ver IgM e IgG). Este úl
timo teste possui uma janela 
imunológica maior, por is
so não é o mais adequado 
para identificar infecções 
recentes. Para esses casos, 
os mais indicados são os tes
tes do antígeno ou o PCR.  
  “É necessário continuar 
redobrando a atenção no 
uso de máscaras, álcool em 
gel e impedir, de qualquer 
maneira,  grandes aglome
rações em festividades e pra
ias”, alertou Marcos Villela.  
     Até domingo, o Brasil registra
va 203.140 mortes por covid19, 
média móvel de 1.016 óbitos 
por dia, totalizando 8.104.823 
casos da doença desde o início 
da pandemia,  segundo balanço 
do consórcio de veículos da im
prensa. (Reportagem Local)

Variante do SARS-CoV-2 deixa comunidade científica brasileira em alerta
A pandemia do coronavírus 

continua sendo, em níveis glo
bais, a maior preocupação. No 
Brasil, a covid19 está presente 
desde meados de março e as 
perspectivas de término, apesar 
das vacinas, ainda não são muito 
concretas. Chega 2021 com no
vas promessas, mas ain da assim 
com novos desafios. O mais re
cente deles é desvendar as cau
sas e os efeitos das mutações 
genéticas do vírus.

Muito se falou sobre as mu
tações do SARSCoV2 ao longo 
do ano. Foram várias mudanças 
genéticas que o vírus sofreu des

de seu surgimento e na China, 
no fim de 2019. Porém, desco
berta recente despertou a aten
ção de pesquisadores. A cepa 
intitulada VOC Va riante SARS
CoV2 emergente 202012/01 ou 
B.1.1.7 apresenta alterações que 
podem potencializar a veloci
dade de transmissão do vírus.

A mutação iniciou no sudes
te da Inglaterra e se expandiu 
com facilidade pelo país. Não 
se sabe ao certo o porquê desse 
surgimento na Inglaterra. Por se 
tratar de uma mudança signifi
cativa na cepa do vírus (de cepa 
rara para comum), especialistas 

da área investigam com urgência 
as características dessa mutação 
e da doença que causa.

Nelson Gaburo, gerente geral 
do DB Molecular, laboratório de 
apoio que atua na área de Bio
logia Molecular e Genética, ex
plica que algumas mutações são 
silenciosas, ou seja, não mudam 
o aminoácido e nem interferem 
na produção ou na expressão de 
uma proteína essencial presente 
no vírus. Foi isso que aconteceu 
com as primeiras variações do 
SARSCoV2. “Já a nova varian
te, além de outras mutações si
lenciosas, apresenta também a 

Covid: maioria tem sintomas 
seis meses após alta hospitalar
Estudo mostra que ser um “recuperado” não significa necessariamente estar curado

A maioria dos pacientes 
hospitalizados com a covid19 
no início de 2019 na China con
tinua apresentando pelo menos 
um sintoma da doença mesmo 
seis meses depois dos primei
ros sintomas É o que revela um 
estudo divulgado pela revista 
médica The Lancet.

Relatos de persistência dos 
sintomas e sequelas são co
muns entre pacientes e já mo
tivaram a criação de centros de 
reabilitação específicos para es
sas pessoas  o que mostra que 
ser um “recuperado” do coro
navírus não significa neces
sariamente estar curado. Mas 
o trabalho de agora é o primeiro 
a traduzir em números esse im
pacto de longo prazo.

Os pesquisadores, liderados 
por Chaolin Huang, do Hos
pital Jin Yintan  de Wuhan, 
onde surgiu a doença , aval
iaram 1.733 pacientes diag
nosticados entre janeiro e maio 
com acompanhamento entre 
junho e setembro passados. A 
maioria (76%) ainda apresen
tava pelo menos um sintoma 
após seis meses do diagnóstico. 
Os mais comuns foram fadiga e 
fraqueza muscular (63% dos pa-

cientes), seguido de dificuldades 
para dormir (26%). Ansiedade 
e depressão foram reportados 
por 23% dos pacientes.

Aqueles que ficaram mais 
gravemente doentes no hos
pital apresentaram com maior 
frequência, depois de seis meses, 
a função pulmonar prejudicada 
e anormalidades detectadas em 
imagens do tórax, o que pode
ria indicar uma lesão de órgão. 
Somente uma pequena parcela 
(390 pacientes) passou por es
ses testes complementares para 
avaliar a função pulmonar. En
tre eles, aqueles que precisaram 
de ventilação (nível mais grave), 
56% tiveram redução do fluxo 
de oxigênio dos pulmões para 
a corrente sanguínea. Entre os 
que precisaram de oxigênio, 
29% tiveram esse impacto.

“Nossa análise indica que 
a maioria dos pacientes conti
nua a viver com pelo menos al
guns dos efeitos do vírus após 
a alta hospitalar”, destacou 
Bin Cao, do Centro Nacional 
de Medicina Respiratória, que 
orientou o estudo.

n NO BRASIL
Para o pneumologista bra

sileiro Carlos de Carvalho, do 
Incor e do HC, que participa 
de estudo para identificar es
sas sequelas no longo prazo, 
mais trabalhos como este 
vão ajudar não somente a 
orientar a reabilitação de pa
cientes como a tratar os que 
precisam ser hospitalizados. 
A pedido da reportagem,  o 
especialista avaliou o estudo 
chinês e disse que os achados 
são bastante relevantes. Os 
sintomas mais comuns rela

tados em Wuhan também 
são mencionados no Brasil.

O trabalho do HC ainda está 
na fase inicial. A ideia é acom
panhar ao longo de um ano 1,2 
mil pacientes internados no 
hospital. “Percebemos os paci
entes um pouco mais queixosos 
do que esperávamos”, relata 
Carvalho. Uma análise da Secre
taria Municipal da Saúde de São 
Paulo em novembro apontou 
que até 40% dos curados da co
vid19 têm sequelas.  (AE)

Sintomas mais comuns são fadiga e fraqueza muscular

Pixabay

mutação na sequência do gene 
da proteína Spike, a qual está as
sociada ao reconhecimento pelo 
receptor da enzima conversora 
da angiotensina”, explica.

Essa mudança pode também 
influenciar o diagnóstico mo
lecular. “Alguns kits de teste mo
lecular têm como alvo somente 
o gene S, o que impactaria a sen
sibilidade de detecção, podendo 
gerar resultados falsospositi
vos. Por isso, é importante a de
tecção de mais de um alvo, como 
sequências dos genes N (proteína 
do nucleocapsídeo) e E (proteína 
de envelope)”, complementa. As

sim, com a checagem de outros 
genes, os índices de erros nos 
exames são praticamente nulos.

O que muda com a nova 
mutação? Algumas implica
ções estão sendo relatadas 
sobre essa mutação, como a 
capacidade de se espalhar mais 
rapidamente em humanos, por 
exem plo. “O que acontece é 
que a nova mutação, designada 
N501Y, confere ao vírus uma 
ligação mais forte ao receptor 
da enzima conversora de an
giotensina 2 (ACE2) humana. 
Isso facilita a entrada do vírus 
na célula humana”, destaca.

Outra implicação seria em 
relação às vacinas já existentes e 
às em desenvolvimento. Gaburo 
afirma que é provável que essa 
mutação não seja suficiente para 
impactar a eficácia das vacinas. 
Apesar das preocupações com 
a nova variante, ainda não há 
evidências de que a nova mu
tação possa trazer aspectos 
mais agressivos à covid19. “O 
importante é reforçar os cui
dados já falados desde o início 
da pandemia: distanciamento 
social; lavagem constante das 
mãos e uso de máscara”, com
pleta o especialista. (RL)
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Teatro Folha realiza Festival de Férias nos 
formatos presencial e online em janeiro

Festival conta com cinco espetáculos para crianças, que serão apresentados de quarta-feira a domingo

O Teatro Folha, que comple
ta 20 anos em 2021, inicia o seu 
tradicional Festival de Férias 
em sua 33ª edição no próximo 
dia 16, com uma programação 
diversificada para agradar cri
anças de todos os gostos e fai
xas etárias. O teatro funcionará 
de acordo com as estratégias do 
Plano São Paulo para controle 
da pandemia e, além da pro
gramação presencial, também 
haverá a versão online.

O 33° Festival de Férias con
ta com cinco espetáculos, que 
serão apresentados de quarta
feira a domingo. Peças com um 
só ator em cena ou com elenco 
reduzido foram selecionadas 
para a programação, além de 
espetáculos cujos atores cum
prem quarentena juntos.

O diretor artístico Isser Ko
rik conta que foi recomendado 
aos diretores das peças que 
considerem a possibilidade de 
manter o distanciamento en
tre os atores em cena. “A ideia é 
também reduzir a circulação de 
pessoas nos bastidores e cama
rins do teatro. Assim podemos 
voltar a realizar este festival que 
é sempre tão aguardado por 
nosso público de maneira segu

ra para todos na plateia, no palco 
e nos bastidores”, disse.

Desde o dia 8, até 4 de feve
reiro acontece o 33º Festival de 
Férias Online do Teatro Folha, 
com espetáculos todos os dias 
da semana, apresentados na 
Sympla Streaming.

n  PROGRAMAÇÃO
Presencial: A Dama e O 

Vagabundo – em musical. Sába

do, 16h. De 16 a 30 de janeiro.
Presencial: O Lobo Mau Não 

Tem Culpa – bullying na infân
cia. Domingo, 16h. De 17 a 31 
de janeiro.

Presencial: Circo de Coisas. 
Quartafeira, 16h. De 20 de ja
neiro a 3 de fevereiro. 

Presencial: Da Terra à Lua. 
Quintafeira, 16h. De 21 de ja
neiro a 4 de fevereiro.

Presencial: Cabeleira Doida. 

Sextafeira, 16h. De 22 de ja
neiro a 5 de fevereiro.

Online  O Dinossauro e 
A Borboleta. Sextasfeiras às 
17h, até 29 de janeiro.

Online  Circus – A Nova 
Tournée. Sábados às 17h, até 
30 de janeiro.

Online  Da Terra à Lua. Do
mingos às 17h, até 31 de janeiro.

Online  Contos do Índio e da 
Floresta por Curupira.  Segunda

Online, “Contos do Índio e da Floresta por Curupira” é apresentado às segundas

AGENDA

nO metrô

Mostra sobre o 
câncer infantil
 A ViaMobilidade, conces

sionária responsável pela ope
ração e manutenção da Linha 
5Lilás de metrô, em parceria 
com a AACC (Associação de 
Apoio à Criança com Câncer), 
leva aos passageiros uma 
mostra informativa sobre as 
formas de câncer que acome
tem com mais frequência as 
crianças e os tratamentos.

A exposição visa também 
fortalecer o trabalho realizado 
pelas casas de apoio, ao lado 
de hospitais e centros médi
cos, durante o enfrentamento 
do câncer infantojuvenil. Os 
realizadores esperam desmis
tificar a relação que o público 
normalmente possui com a 
doença e os pacientes.

Durante o período que du
rar a mostra  entre janeiro e 
março  serão colocados nos 
nichos de leitura das estações 
mil exemplares da versão im
pressa do ebook “Desmistifi
cando o câncer  Apoio na luta 
contra o câncer infantil”.

Serviço  Desmistificando o 
câncer infantil

Linha 5Lilás:
Estação Brooklin: de 8 a 31 

de janeiro
Estação Adolfo Pinheiro: 

de 1 a 28 de fevereiro
Estação Campo Belo: de 1 

a 31 de março. (RL)

ShOpping ABC

“Pinturas mais 
valiosas do mundo”

Até dia 31, o Shopping 
ABC, em Santo André, recebe a 
exposição “Pinturas mais valio
sas do mundo”. Com a seleção 
de 20 quadros famosos em 
réplicas do tamanho original, 
quem passar pelo piso P1 vai 
conhecer e se encantar com a 
história de cada obra.

A exposição recria um cli
ma semelhante a uma galeria 
de arte ou museu, com pai
néis e iluminação própria para 
cada pintura. “. É uma aula de 
história da arte para todos e 
uma forma de entretenimento 
seguro para o momento que 
estamos vivendo”, comenta 
Flávia Tegão, gerente de mar
keting do Shopping ABC.

Serviço  Exposição Pintu
ras mais valiosas do Mundo no 
Shopping ABC, Av. Pereira Bar
reto, 42, Vila Gilda  Santo An
dré.  Telefone: (11) 34377222. 
Estacionamento: Carros R$ 10 
até 3 horas +  R$ 2 por hora adi
cional ou fração. (RL)

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

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

(19) 3601.4200 / 3601.4300 / 3601.4400 / 3601-4500
www.vipmedocupacional.com.br

Saúde e Segurança para sua Empresa

feira, 17h, até 1º de fevereiro.
Online  Já Pra Cama, Theo! 

Terçafeira, 17h, de 12 de janeiro 
a 2 de fevereiro.

Online  A história das His
tórias. Quartafeira, 17h, de 13 
de janeiro a 3 de fevereiro.

Online  Jogo da Cena. Quin
tafeira, 17h, de 14 de janeiro a 4 
de fevereiro.

Serviço  33º Festival de 
Férias do Teatro Folha. De 16 
de janeiro  a 5 de fevereiro.  
Apresentações: de quartafeira 
a domingo, às 16h.

Ingressos: R$ 50. Valor 
referente ao ingresso inteiro. 
Meiaentrada disponível em 
todas as sessões e setores de 
acordo com a legislação.

Teatro Folha, Shopping 
Pátio Higienópolis  Av. Hi
gienópolis, 618 / Terraço / tel.: 
(11) 38232323  Televendas: 
(11) / 3823 2423 / 3823 2737 
/ 3823 2323. Vendas online: 
www.teatrofolha.com.br.

33º Festival de Férias On
line do Teatro Folha. Até 4 de 
fevereiro. Apresentações: todos 
os dias da semana, às 17h.

Ingressos: R$ 20. Venda: 
https://www.sympla.com.br/
teatrofolha. (Reportagem Local)

Divulgação/Wagner Klebson

CINEMA - ‘First Cow’ parece um western às avessas
Implacável em seus duelos 

contra o culto ao “macho” e à 
celebração da masculinidade 
tóxica, o que a levou a desden
har publicamente das sequên
cias de Brad Pitt sem camisa em 
um filme de Quentin Tarantino 
(Era Uma Vem Em Hollywood, 
de 2019), a cineasta Kelly Rei
chardt escolheu um dos filões 
mais açoitados pelo sexismo 
 o faroeste  para exer citar seu 
olhar autoral sobre a solida
riedade, atomizando ranços da 
cultura americana. 

Embora converse com toda 
a tradição do Velho Oeste nas 
telas, “First Cow”, filme que 
vem elevando seu nome ao 
panteão da glória do ci nema 
independente, parece um 
western às avessas, sem tiros, 
sem intolerâncias contra as 
diferenças culturais.

De novembro para cá, en
quetes da crítica internacional 
sobre os melhores filmes de 

2020 trazem a diretora de 56 
anos no topo de suas listas. In
clua entre seus fãs o exigente 
New York Film Critics Circle, que 
enalteceu seu estilo minimalista. 
Resenhas elogiosas têm chance
lado seu mais recente estudo 
sobre companheirismo, indicado 
ao Urso de Ouro da Berlinale, 
fevereiro passado, onde a realiza
dora definiu o longametragem 
como “uma história sobre am
izades e sobre vacas”. História 
essa indicada a 48 troféus inter
nacionais, laureada com o Prê
mio do Júri no Festival de Deau
ville, na França, e cotadíssima a 
indicações ao Oscar, no dia 25 de 
abril, quando deve estrear com
ercialmente no Brasil.

“Como o western tem uma 
cartilha muito sedimentada, você 
tem a impressão de que tudo já 
foi dito sobre aquele universo até 
quando está filmando, o que tor
na a essencial a busca por novos 
ângulos, no posicionamento de 

câmera. Há, inegavelmente, uma 
recorrência de sagas de homens 
brancos contadas por cineastas 
brancos. É uma recorrência de 
caubóis cheios de bravura que 
se aventuram por terrenos in
óspitos e matam indígenas. Isso 
sedimentou uma mitologia que 
se confunde com a nossa própria 
História”, disse Kelly ao jornal O 

Cineasta escolheu um dos filões mais açoitados pelo sexismo - o faroeste 

Divulgação

Estado de S. Paulo na Berlinale, 
onde citou a atriz e cineasta Ida 
Lupino (19181995), realiza
dora da série O Paladino do Oeste, 
como uma referência de exceção 
na linhagem do banguebangue. 

“Eu nasci em Miami e fui 
buscar nesse gênero um olhar 
de mundo diferente do que 
havia na Flórida, minha terra 

natal. Porém, quando fiz um 
filme chamado O Atalho, fui 
ler diários antigos de mu lheres 
que participaram na conquista 
dos EUA e descobri pontos de 
vista completamente distin
tos sobre os mitos do Oeste. 
Li experiências femininas li
bertadoras. O que eu tento 
em trabalhos como First Cow 
é essa libertação... é buscar no
vas perspectivas.”

Na trama de First Cow, o 
imigrante chinês Kinglu (Ori
on Lee) estabelece uma relação 
de trabalho e do mais fraterno 
afeto com o comerciante de 
peles Cookie (John Magaro). 
Os dois passam a fazer um 
exótico bolinho usando o leite 
roubado da vaca de um inglês 
rico (Tony Jones). Aos pou
cos, o negócio deles se torna 
um sucesso, inaugurando um 
comércio dos mais rentáveis, 
cuja fonte ilegal nenhum dos 
donos de terra conhece. (AE)
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Roteiro do Bom Apetite

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

Prefeitura do  
MunicíPio de diadeMa

Publicidade Legal

DECRETO Nº 7863, DE 08 DE JANEIRO DE 2021. DISPÕE sobre o calendário administrativo para o exercí-
cio de 2021 e dá outras providencias; JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõem as Leis Federais 
n.º 662/49, 9.093/95, 10.607/02; Lei Estadual 9.497/97; Lei Complementar Municipal n.º 08/91 e as Leis Mu-
nicipais n.º 184/64, 280/67 e 2.573/06; CONSIDERANDO, ainda, ser tradição neste Município comemorar 
as festividades populares de Carnaval, além de outras, cívicas e populares; CONSIDERANDO, por fim, o 
que consta dos autos do processo administrativo Interno n.º 20.426/94. DECRETA: Art. 1º.  Em conformi-
dade com a legislação vigente, as unidades Administrativas municipais não funcionarão nos seguintes dias 
do ano de 2021:  I - Feriados Civis 2021: a) 01 de janeiro - sexta-feira - Confraternização Universal; b) 02 
de abril - sexta- feira - Paixão de Cristo; c) 21 de abril – quarta-feira - Tiradentes; d) 01 de maio - sábado - 
Dia do Trabalho; e) 03 de junho - quinta-feira - Corpus Christi; f) 09 de julho – sexta-feira - Data Magna do 
Estado de São Paulo; g) 07 de setembro – terça-feira - Independência do Brasil; h) 12 de outubro – terça-
feira - Nossa Senhora Aparecida; i) 02 de novembro – terça-feira - Finados; j) 15 de novembro – segunda-
feira - Proclamação da República; k) 25 de dezembro – sábado - Natal. II – Feriados Municipais de 2021: 
a) 20 de novembro – sábado - Dia da Consciência Negra; b) 08 de dezembro – quarta-feira - Aniversário da 
Cidade, Dia da Imaculada Conceição – Padroeira da Cidade.   Art. 2º. Fica declarado facultativo o trabalho 
nas repartições públicas municipais nos seguintes dias do ano de 2021: a) 15 de fevereiro - segunda-feira 
– Véspera de Carnaval; b) 16 de fevereiro - terça-feira – Carnaval; c) 15 de outubro - sexta-feira – Dia do 
Professor (exclusivo para integrantes do quadro do Magistério); d) dia 28 de outubro - quinta-feira – Dia do 
Funcionário Público; e) 24 de dezembro - sexta-feira - Véspera de Natal; f) 31 de dezembro - sexta-feira – 
Véspera de ano novo.   Art. 3º. No dia 17 de fevereiro de 2021 (quarta-feira de cinzas), o expediente nas 
repartições públicas obedecerá o horário das 12h às 18h. § 1º. O horário de trabalho fixado no caput deste 
artigo aplicar-se-á a todos os servidores, independentemente da carga horária semanal de trabalho; § 2º. 
O disposto no parágrafo primeiro não se aplica: I - Aos servidores com especialidades próprias que deter-
minem o cumprimento de suas atribuições exclusivamente no período matutino; II -  Aos servidores lotados 
na Secretaria de Saúde, que terão o expediente definido através de Portaria a ser expedida pelo titular da 
Pasta. Art. 4º. Além dos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos declarados nos artigos 1º e 2º 
deste Decreto, não haverá expediente nas unidades administrativas municipais nos seguintes dias do ano 
de 2021: a) 04 de junho – sexta-feira; b) 06 de setembro – segunda-feira; c) 11 de outubro – segunda-feira; 
d) 29 de outubro – sexta-feira; e) 01 de novembro – segunda-feira. Art. 5º. Em decorrência do disposto no 
artigo anterior, os servidores municipais terão, a título de compensação, um acréscimo de 15 (quinze) minu-
tos diários em suas jornadas de trabalho, ao final do expediente, na seguinte conformidade:

Parágrafo único. Ficam desobrigados da compensação que se refere o caput deste artigo, os servidores 
que, durante o período de compensação, estiverem em gozo de férias ou licença. Art. 6º. Considerando-
se o período de férias no mês de janeiro de 2021 e o recesso nos meses de julho e dezembro de 2021, o 
ponto facultativo no dia 15 de outubro de 2021 (Dia do Professor), os servidores integrantes do Quadro do 
Magistério terão a título de compensação um acréscimo de 15 (quinze) minutos diários em suas jornadas de 
trabalho, ao final do expediente, na seguinte conformidade:  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Parágrafo Único. Ficam desobrigados da compensação que se refere o caput deste artigo, os servidores 
que, durante o período de compensação, estiverem em gozo de férias ou licença. Art. 7º. Os servidores 
integrantes do quadro da Secretaria da Saúde que cumprem carga horária diversificada terão, a título de 
compensação, um acréscimo de 15 (quinze) minutos diários em suas jornadas de trabalho, ao final do ex-
pediente, na seguinte conformidade: SECRETARIA DE SAÚDE.

§1º. O expediente no dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira de cinzas, será definido conforme Portaria a 
ser expedida pela Secretaria de Saúde. §2º. Ficam desobrigados da compensação que se refere o caput 
deste artigo os servidores que cumprirem regime de plantão ou escala, tendo em vista sua jornada de 
trabalho normal nos feriados e pontes de feriados, bem como, aqueles que, durante o período de compen-
sação estiverem em gozo de férias ou licença. Art. 8º. Excetuam-se do disposto neste Decreto as unidades 
administrativas responsáveis pelas áreas da saúde, segurança, cemitério, serviço funerário, transportes, 
limpeza pública e outras que, pela natureza de seus serviços, não possam sofrer solução de continuidade, 
obedecidas as escalas previamente estabelecidas pelas respectivas chefias. Art. 9º. Os casos omissos 
serão submetidos à apreciação da Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEP. Art. 10. Os dirigentes dos 
Entes que compõem a Administração indireta poderão dispor internamente a seu critério sobre a matéria de 
que trata este Decreto. Art. 11. As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. Art. 12. Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Diadema, 08 de janeiro 
de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR/ Prefeito Municipal; DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA/ Secretária 
de Assuntos Jurídicos; MARIA DE FATIMA QUEIROZ/ Secretaria de Gestão de Pessoas/ (Interina)

DECRETO N° 7864, DE 08 DE JANEIRO DE 2021. DISCIPLINA a concessão de Licença para Tratamento 
de Saúde, de doença profissional e decorrente de acidente do trabalho; o recebimento de Atestado e/ou 
Laudo Médico; as formas de realização de Perícia Médica e dá outras providências. JOSÉ DE FILIPPI JÚ-
NIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO as alterações do sistema de previdência social determinadas pela Emenda Constitucio-
nal nº 103, de 12 de novembro de 2019, em especial em seu artigo 9º, § 2º; CONSIDERANDO o disposto 
no art. 3º da Lei Complementar Municipal n° 485, de 30 de abril de 2020; CONSIDERANDO a necessidade 
de adequação de procedimentos para a efetividade do atendimento aos servidores público sem afastamen-
to por incapacidade laborativa; CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo Inter-
no 34.026/97, bem como do Processo Administrativo Interno n° 13.134/03; DECRETA - CAPÍTULO I - DIS-
POSIÇÕES PRELIMINARES. ARTIGO 1° - A concessão de licença para tratamento de saúde; de doença 
profissional/trabalho e em decorrência de acidente de trabalho,bem como o recebimento de atestado e/ou 
laudo médico apresentado por servidor para abono por doença e as formas de realização de perícia médica 
far-se-á nos termos do disposto neste Decreto. ARTIGO 2° - O atestado médico só será aceito se contiver 
os seguintes dados: I. nome correto do paciente; II. período necessário de afastamento do trabalho; III. 
Código Internacional de Doença (C.I.D.); IV. nome, CRM e assinatura do médico de forma legível.  PARÁ-
GRAFO ÚNICO – Fica a critério do Médico Perito solicitar relatório médico e/ou exames complementares, 
caso entenda pela necessidade de mais informações em relação a doença do funcionário. ARTIGO 3° - 
Para os fins deste Decreto, considera-se: I. Perícia Médica: todo e qualquer ato médico-pericial realizado 
por profissionais da área médica, especialmente habilitados para tal, para fins de instrução de processos de 
afastamentos por incapacidade; II. Afastamento por incapacidade: todos os afastamentos cuja concessão 
ou manutenção dependam da existência de incapacidade laborativa e/ou civil, decorrentes de doença ou 
acidente; III. Atos  médicos - periciais: são os procedimentos técnico-profissionais, realizados pelos Médicos 
Peritos na prática pericial, para avaliar e emitir conclusões e pareceres sobre a capacidade laborativa dos 
funcionários; IV.Laudo de perícia médica: é a peça médico-legal básica, quanto ao aspecto técnico, dos 
processos de concessão e manutenção de benefícios por incapacidade, e é composto por duas partes 
fundamentais: o relatório fundamentado da perícia médica e a conclusão da perícia médica; V. Equipe de 
perícia médica: é a equipe multidisciplinar que poderá ser formada por vários profissionais. ARTIGO 4° - O 
médico-perito é o profissional competente para elaborar o laudo de perícia médica que avalia a condição de 
incapacidade laborativa dos funcionários. § 1º - o médico-perito é autônomo na execução dos procedimen-
tos para realização da perícia médica. § 2° - A avaliação de que trata o caput deste artigo constará de exame 
médico-pericial, realizado pelo médico-perito, com emissão de parecer conclusivo, atendendo aos preceitos 
técnicos e científicos e à legislação em vigor. ARTIGO 4° - A atividade médico pericial será regulada por atos 
administrativos e técnicos. ARTIGO 5º- O funcionário afastado por incapacidade laborativa, a qualquer 
momento poderá ser convocado para perícia médica ou junta médica, segundo critério do médico perito 
prorrogando ou não o afastamento, observados os preceitos éticos e as condições de saúde do servidor. 
CAPÍTULO II - DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ARTIGO 6º - O funcionário adoentado, de 
posse de atestado e/ou relatório médico, deve comparecer ao Serviço de Segurança e Medicina do Traba-
lho – SESMT, da Secretaria Gestão de Pessoas, no mesmo dia em que for emitido o documento ou, no 
máximo, no primeiro dia útil subsequente, para submeter-se à avaliação médica, sempre que lhe for reco-
mendado o afastamento de suas atividades laborais por período superior a 01 (um) dia. § 1°- Se o período 
de afastamento de suas atividades laborais for igual ou inferior a 01 (um) dia, o servidor deverá entregar o 
atestado e/ou relatório médico à sua chefia imediata. § 2° - Estando o funcionário impossibilitado de cumprir 
o disposto no caput deste artigo, em virtude de internação, pós operatório e/ou gravidade de seu estado, 
deverá comunicar de imediato ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, e providenciar o encami-
nhamento do atestado e/ou relatório médico. § 3° - Realizada a avaliação, o médico deverá ratificar, conce-
der parcialmente, negar ou prorrogar a licença, consignando sua decisão em formulário próprio. § 4°- Cum-
prido o disposto no parágrafo anterior deverá o servidor, quando não estiver impossibilitado nos termos do 
§ 2o deste artigo, encaminhar o formulário a sua chefia imediata para ciência. § 5° - No caso de ser negada 
a licença, o funcionário será orientado pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho a reassumir, de 
imediato, o exercício do cargo ou emprego público de que for titular ou ocupante. § 6°- Em todo afastamen-
to superior a 15 dias, após a alta da perícia médica, o funcionário será encaminhado para o Médico do 
Trabalho, que emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) para o seu retorno ao trabalho. ARTIGO 7° 
- Ao servidor celetista, concedida licença superior a 15 (quinze) dias, o Serviço de Segurança e Medicina do 
Trabalho providenciará orientação sobre o encaminhamento dos documentos pertinentes ao Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social - INSS, para requerimento do correspondente benefício. ARTIGO 8° - Nos casos 
de afastamentos frequentes de funcionário, mediante apresentação de atestados e/ou relatórios médicos, 
sua chefia imediata poderá solicitar por escrito ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho que o 
convoque para avaliação médica com o objetivo de averiguar suas condições de saúde. CAPÍTULO III - DA 
LICENÇA MÉDICAPOR DOENÇA PROFISSIONAL/TRABALHO E ACIDENTE DO TRABALHO. ARTIGO 9º 
- Quando se tratar de acidente de trabalho ou doença profissional/trabalho, independentemente do período 
de afastamento, o servidor deverá ser encaminhado ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, onde 
deverá apresentar atestado e/ou relatório médico e será orientado sobre o Comunicado de Acidente de 
Trabalho (CAT), caso seja celetista, ou Relatório de Acidente de Trabalho (RAT), caso seja estatutário.  
PARÁGRAFO ÚNICO- Cumpre ao servidor a apresentação ao SESMT de atestado e/ou relatório médico. 
CAPÍTULO IV - DA PERÍCIA MÉDICA. ARTIGO 10 - A determinação das condições de saúde e capacidade 
laborativa dos funcionários implicará, obrigatoriamente, em exame médico-pericial, realizado pela equipe 
médica do SESMT. ARTIGO 11 - Com os elementos colhidos no exame médico-pericial, o médico perito 
emitirá parecer conclusivo, que definirá a condição de capacidade/incapacidade do examinado. ARTIGO 12 
- O médico-perito terá completa liberdade técnica e ética em relação aos setores administrativos a que es-
tiver subordinado, de modo a preservar a independência e isenção do julgamento médico-pericial. ARTIGO 
13 - O médico-perito solicitará os exames complementares que julgar necessários. ARTIGO 14 - O funcio-
nário submetido à perícia médica, bem como a exames complementares e especializados que instruírem o 
laudo médico, deverá ser identificado por documento hábil. ARTIGO 15- Caberá ao Médico Perito determi-
nar o retorno para perícia médica.A comunicação ao funcionário será feita em formulário próprio, para sua 
ciência, e deverá ser preenchido, datado e assinado, com identificação do emitente, contendo o nome e 
CRM do médico-perito. § 1º - Ao funcionário caberá levar uma via com a data e horário do seu respectivo 
retorno para avaliação pericial, NÃO SE ADMITINDO a alegação de DESCONHECIMENTO do seu retorno. 
ARTIGO 16 - Em havendo interesse, o funcionário poderá se fazer acompanhar, as suas expensas, por 
médico de sua confiança durante o exame médico-pericial. § 1° - O profissional indicado pelo funcionário 
deverá atuar perante o médico-perito exclusivamente como assistente, podendo fornecer informações téc-
nicas e esclarecimentos sobre o examinado. § 2° - Havendo discordância do médico-assistente com o laudo 
da perícia médica, poderá ele apresentar laudo divergente, que será anexado ao laudo da perícia médica. 
ARTIGO 17 - Durante a realização do exame médico pericial é vedada a permanência de qualquer outra 
pessoa ou profissional que não o médico assistente indicado na forma do artigo anterior, podendo o médico-
perito a seu critério e desde que não haja interferência na condução do exame, solicitar o acompanhamen-
to de um familiar ou profissional de enfermagem que possa auxiliar nas informações técnicas. § 1°- O mé-
dico-perito poderá pedir a retirada de qualquer pessoa que, de alguma maneira, possa interferir ou perturbar 
a realização do exame ou a conclusão pericial, sob pena de declarar-se impedido de realizar o ato. ARTIGO 
18 - O funcionário tomará conhecimento da conclusão médico-pericial logo após sua emissão, mediante 
ciência, antes do seu processamento administrativo. ARTIGO 19 - O parecer médico pericial é de responsa-
bilidade do médico-perito designado para o atendimento. § 1°- O Médico Perito decide pelo retorno ao tra-
balho, podendo este ser com ou sem restrição, e deverá encaminhar o funcionário ao Médico do Trabalho 
para prosseguimento. CAPÍTULO IV - DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ARTIGO 20 - Ao funcionário 
inconformado com a conclusão do laudo médico-pericial assiste o direito de pleitear reconsideração da 
mesma, cujo pedido será endereçado, por escrito, ao Secretário de Gestão de Pessoas, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da comunicação de indeferimento. § 1° - Formalizado o 
pedido de reconsideração junto à Secretaria de Gestão de Pessoas, será o mesmo encaminhado ao médi-
co-perito, para suas considerações a respeito, no prazo máximo de 10 (dez)dias. § 2º Para a junta Médica 
poderão ser convocados especialistas de outras áreas.§ 3º - Do pedido de reconsideração, será dado co-
nhecimento ao requerente e à Secretaria onde esteja lotado para providências que se fizerem necessárias. 
§ 4º - Mantida a decisão da perícia médica, desta não caberá mais recurso. § 5° - Deferido o pedido de re-
consideração, o funcionário terá direito ao pagamento referente ao período de afastamento. § 6º O funcio-
nário em afastamento médico deverá permanecer à disposição da administração e poderá ser convocado a 
qualquer momento para nova avaliação. CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. ARTIGO 21 - Em 
havendo má-fé e abuso de direito relativos aos benefícios, serão interrompidos imediatamente os pagamen-
tos e aplicadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis. ARTIGO 23 - O não comparecimento do 
servidor à convocação para a perícia médica, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, con-
forme Capítulo II, § 2º,acarretará a suspensão de pagamento e será comunicado à Secretaria em que este-
ja lotado. ARTIGO 24 - Os preceitos éticos serão sempre respeitados garantindo-se o adequado sigilo de 
diagnóstico e demais condições médicas, salvo cumprimento de ordem judicial. ARTIGO 25 - Ao funcionário 
será garantido o amplo direito a informações relativas à sua pessoa, podendo ser fornecidas cópias ou de-
clarações, mediante solicitação. ARTIGO 26 - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se ne-
cessário. ARTIGO 27 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, especialmente o Decreto n° 5.797, de 15 de janeiro de 2004, tratado no P.A.I. n° 13.134/2003e 
o Decreto n°5.400, de 18 de abril de 2001, tratado no P.A.I. nº 34.026/97. Diadema, 08 de janeiro de 2021. 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR/ Prefeito Municipal; DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA/ Secretária de Assun-
tos Jurídicos; MARIA DE FATIMA QUEIROZ/ Secretaria de Gestão de Pessoas (Interina)
DECRETO Nº 7862,  DE 07 DE JANEIRO DE 2.021. REVOGA o Decreto nº 7.134, de 10 de abril de 2015 
alterado pelos Decretos nºs. 7.503, de 10 de maio de 2018 e 7.522, de 13 de julho de 2018, que dispõe 
sobre a delegação de competência à Chefia de Suprimentos (SF-42). JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito 
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, CONSIDERAN-
DO o aumento no número de procuradores integrantes do quadro efetivo do Município, o que possibilita a 
assunção, por parte da Divisão de Consultoria Jurídica, das competências até então atribuídas, de forma 
concorrente, à Divisão de Suprimentos. CONSIDERANDO, ainda, o que consta nos autos do Processo Ad-
ministrativo Interno nº. 31.900/96, DECRETA. Art. 1º.  Fica revogado, em todos os seus termos, o Decreto 
Municipal nº 7.134, de 10 de abril de 2015 alterado pelos Decretos nºs. 7.503, de 10 de maio de 2018 e 
7.522, de 13 de julho de 2018, que dispõe sobre a delegação de competência à Chefia de Suprimentos. 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema, 07 de janeiro de 2021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR/ Prefeito; DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA/ 
Secretária de Assuntos Jurídicos; FRANCISCO ROZSA FUNCIA/ Secretário de Finanças
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Faço saber que pretendem se casar 

e apresentaram os documentos exigidos
 pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de  
costume e publico pela Imprensa Local.

Diadema, 12 de janeiro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

EMANOEL MESSIAS MARTINS DOS SAN-
TOS e ELIANE APARECIDA PIZONI, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente de segurança, nascido em Diadema - 
SP, aos 22/02/1974, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ENEAS MARTINS DOS SANTOS 
e de EDNA FLORENCIA DE OLIVEIRA SAN-
TOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em 
Diadema - SP, aos 29/04/1975, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EVALCENIR PIZONI 
e de APARECIDA NEUZA PIZONI;

LUCAS DAVID RUFINO e JESSICA CRISTINA 
SANTOS DE OLIVEIRA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, músico, 
nascido em Suzano - SP, aos 08/07/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ISAIAS 
RUFINO e de ANDRÉIA DAVID RUFINO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, auxiliar administrativo, nascido em São 
Paulo - SP, aos 02/05/1991, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de ANTONIO MARQUES 
DE OLIVEIRA e de ELAINE CRISTINA DOS 
SANTOS SILVA;

ADIEL DIAS DOS SANTOS e KATHLEEN 
MATIAS SILVA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, técnico de 
qualidade e segurança do produto, nascido 
em Brejões - BA, aos 05/07/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM MARQUES 
DOS SANTOS e de NAIZA CAJAÍBA DIAS 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, atendente de farmácia, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 01/11/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ROGERIO DA SILVA e de CRISTIANE 
MATIAS DA SILVA;

MATHEUS TEOTONIO DE SOUZA COSTA 
e RAFAELA APARECIDA BISPO MOSCAN, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Santo André - 
SP, aos 18/12/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ JACINTO DA COSTA e 
de ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em 
Diadema - SP, aos 21/09/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de HUGO LUIZ MOSCAN 
e de ELOISA APARECIDA BISPO;

RAFAEL GOMEZ e FÁTIMA APARECIDA 
NOBRE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
paraguaia, solteiro, costureiro, nascido em 
PARAGUAI, aos 27/10/1965, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SALUSTIANO GOMEZ; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, costureira, nascido em Simonésia - MG, 
aos 02/07/1972, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RAIMUNDO MARTINS NOBRE e de 
MARIA MÔNICA NOBRE;

JOÃO APARECIDO CARDOSO DE MOURA 
e ROSEMEIRE RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedreiro, nascido em São Francisco - 
MG, aos 10/03/1974, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARCOLINO CARDOSO DE 
MOURA e de PERCÍLIA ALVES DE OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, di-
vorciado, diarista, nascido em São Paulo - SP, 
aos 18/08/1969, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ODETTE DE OLIVEIRA MARCELINO;

DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA e BEATRIZ 
CORREIA SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, 
nascido em Nanuque - MG, aos 26/10/2001, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO DE 
OLIVEIRA e de FABIANA PEREIRA GOMES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
06/10/2001, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GENARO VAZ SOARES e de JACQUELINE 
DE JESUS CORREIA;

ABRAÃO DE GÓES FARIAS e VERÔNICA 
PAES CÂNDIDO, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, autônomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 31/01/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECI 
RIBEIRO DE FARIAS e de VILMA MARIA DE 
GÓES FARIAS; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, gerente comercial, nasci-
do em Tabira - PE, aos 20/03/1985, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CÂNDIDO 
FILHO e de LUCINDA PAES DA SILVA;

VIVALDO MANOEL ALVES DE OLIVEIRA e 
ANA CLAUDIA VAZ DE QUEIROZ COSTA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, marceneiro, nascido em Ilhéus - BA, 
aos 21/02/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VIVALDO MORENO DE OLIVEIRA e 
de ALZIRA ALVES BORGES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em Salvador - BA, aos 11/01/1985, re-
sidente em Diadema - SP, filho de ADROALDO 
DOS SANTOS COSTA e de ROSA MALENA 
VAZ DE QUEIROZ COSTA;

WILIANS DOS SANTOS MARTINS e JANAINA 
DE ALMEIDA VICENTE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 
29/12/1982, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de JUVENAL SILVA MARTINS e de VAL-
DECI MARIA DOS SANTOS MARTINS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - 
SP, aos 02/09/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EXPEDITO VICENTE e de ANA 
D´ARC ALMEIDA VICENTE;

GABRIEL LOPES CARDOSO e JÉSSICA 
CAROLINE GONÇALVES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente de relações, nascido em São Paulo - 
SP, aos 20/04/1994, residente em Diadema 
- SP, filho de FRANCISCO ROBERTO CAR-
DOSO e de IRINEUDA LOPES MAGALHÃES 
CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 09/08/1995, residente em Diadema - 
SP, filho de ALMERINDO PEREIRA DA SILVA 
e de SILVIA GONÇALVES DE SOUZA;

LEANDRO LUZ BEIJINHO e SORAYA DE 
JESUS LIMA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, 
nascido em Abaíra - BA, aos 02/02/1992, re-
sidente em Diadema - SP, filho de ESTELITO 
DA SILVA BEIJINHO e de VERENICE SILVA 
LUZ BEIJINHO; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 30/04/1995, residente em 
Diadema - SP, filho de FRANCISCO FIRMINO 
DE LIMA e de VALMIRA DE JESUS PEREIRA;

ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR e 
DÉBORA RAMOS QUEIROZ, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
10/09/2000, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO PEREIRA DA SILVA e de FRAN-
CISCA MAURA PEREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Poções - BA, aos 
06/07/2001, residente em Diadema - SP, filho 
de RAILTON JOSÉ QUEIROZ e de ANGELITA 
BATISTA RAMOS;

ALISSON SOUZA CARVALHO e PATRÍCIA 
JESUS MARIANO, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, autônomo, 
nascido em Brasília - DF, aos 07/05/1982, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de ARNOLDO 
SOUZA COSTA e de IZAURA FERREIRA DE 
CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, coordenadora pedagógica, 
nascido em Tanhaçu - BA, aos 15/05/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
JOSÉ MARIANO e de ZILDA ROSA DE JESUS 
MARIANO;

MATEUS DE SOUSA ALMEIDA e APARE-
CIDA OLIVEIRA NEPONUCENO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de garçom, nascido em Cordeiros - BA, 
aos 01/09/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL TEODÓRIO DE ALMEIDA 
e de MARIA APARECIDA DE SOUSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, do lar, nascido em Cordeiros - BA, aos 
30/04/1972, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO FERREIRA NEPONUCENO e de 
JOANA MARIA DE OLIVEIRA;

JEFFERSON ARANTES DE OLIVEIRA e 
REGIANE CARDOSO DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, vigilante, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 03/05/1984, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSIMÁRIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
e de ELZA ROSA ARANTES DE OLIVEIRA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, cabeleireira, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 22/09/1985, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO CARLOS 
CARDOSO DOS SANTOS e de MARIA DOS 
ANJOS SANTOS;

GLÁUBER GABRIR FERNANDES e KAREN 
DRIENE XAVIER DA MATA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, geren-
te de aumoxarifado, nascido em Diadema - SP, 
aos 19/04/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ EUGENIO FERNANDES FILHO 
e de MIRIAM LIMA GABRIR FERNANDES; e a 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 
14/01/2000, residente em Diadema - SP, filho 
de REGINALDO LUCIANO DA MATA e de 
DENISE XAVIER DA MATA;

ALAN RAIMUNDO DO VALE e BRUNA 
STEFANY DA SILVA FRANCO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
11/02/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALOISIO RODRIGUES DO VALE e 
de DULCINÉIA RAIMUNDO DO VALE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 
09/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GETULIO FRANCO JUNIOR e de CLAUDIA 
MARIA DA SILVA;

EDIMAR DE PAULA SILVA e MARIA AULILEI-
DE ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, químico, 
nascido em Aimorés - MG, aos 01/07/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EZE-
QUIAS DE PAULA e de LEONICE DA SILVA 
PAULA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, segurança, nascido em 
Independência - CE, aos 23/12/1980, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ELIAS ALVES DA 
SILVA e de ALVINA GONÇALVES SILVA;

FELIPE DOS SANTOS MOREIRA e RENATA 
VENANCIO VITAL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 07/09/1995, 
residente em Diadema - SP, filho de NEILOR 
MOREIRA DE ATAIDE e de SANDRA DOS 
SANTOS MOREIRA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, analista, nascido 
em Santo André - SP, aos 08/12/1996, resi-
dente em Diadema - SP, filho de CLAUDIO 
HENRIQUE VITAL e de LUCIANA CRISTINA 
TROMBINI;

CLÉBER OLIVEIRA DO CARMO e ANDRÉIA 
CRISTINA CUETO, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, preparador 
de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 
10/11/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ OLIVEIRA DO CARMO  e de 
IVONE PEREIRA DA SILVA DO CARMO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 08/03/1984, residente em 
Diadema - SP, filho de DARCI CUETO SAN-
CHES e de MARIA JOSÉ DE SOUZA CUETO;

ELIAS FERREIRA LUIZ e SHIRLEY DAMASIO 
DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, mecanico, nascido em 
São Paulo - SP, aos 14/05/1977, residente em 
Diadema - SP, filho de VALDIR LUIZ e de MA-
RIA ALDA FERREIRA LUIZ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, 
nascido em Diadema - SP, aos 22/10/1986, re-
sidente em Diadema - SP, filho de MARILUCIA 
DAMASIO DE ALMEIDA;

NABSON NIL DA COSTA SOUSA e DANIELLE 
CARNEIRO, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, gesseiro, nascido em 
Bragança - PA, aos 02/12/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NILMA DO SOCORRO 
DA COSTA SOUSA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, atendente de vendas, 
nascido em Turiaçu - MA, aos 14/10/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
MADALENA CARNEIRO;

SIDNEI EDSON RODRIGUES e NAYARA 
FERNANDA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/02/1987, re-
sidente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
ANTONIO RODRIGUES e de ELIETE GOMES 
RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancária, nascido em Ribei-
rão Preto - SP, aos 06/11/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de JEFFERSON DA SILVA 
e de MARINA PEREIRA DA SILVA;

EMERSON THIAGO NASCIMENTO EFIGÊ-
NIO e JANAINA DE SOUSA SABOIA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
20/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VERA LÚCIA NASCIMENTO EFIGENIO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ FRANCISCO SABOIA e de LUCIMAR 
DE SOUSA SABOIA;

GEORGE MUNIZ PONTES e DIVANILDES 
MONTEIRO DA ROCHA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, divorciado, fiscal 
de patrimônio, nascido em Bonito - PE, aos 
26/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ MUNIZ PONTES e de GENESIA 
MUNIZ PONTES; e a pretendente:  nacionali-

dade brasileira, divorciado, agente de portaria, 
nascido em Manaus - AM, aos 13/05/1978, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de JURANDY 
SOARES DA ROCHA e de DIVA MONTEIRO 
DA ROCHA;

RODRIGO FARIAS DE CARVALHO e AN-
DREA MORAES CARDOSO DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em 
Ibirapitanga - BA, aos 15/03/1983, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ADONÉLIO JOSÉ 
DE CARVALHO e de RAILDA GONÇALVES 
FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 15/06/1983, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ PEREIRA CARDOSO DOS 
SANTOS e de ZELIA CEZAR MORAES;

GERALDO PEDRO DE FARIA e ILZA BATISTA 
DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, aposentado, 
nascido em Coqueiral - MG, aos 15/11/1961, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SE-
BASTIÃO GERALDO e de DINÁ FARIA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
29/08/1966, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALDEMIRO DA CONCEIÇÃO e de OMAR 
VICENTINA DA CONCEIÇÃO;

WESLEY SAN SEVERINO PEIXOTO e 
MARIANA BASTOS DE VIVEIROS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico de produção, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 22/05/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ ROGERIO PEIXOTO e de 
CAROLINA SAN SEVERINO PEIXOTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de RH pleno, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 24/08/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ FARIA DE VIVEIROS e 
de HELENA MARIA BASTOS DE VIVEIROS;

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS e 
DAYANE FERREIRA DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em Ubaitaba 
- BA, aos 12/03/1991, residente em Diadema 
- SP, filho de NILTON PINHEIRO DOS SAN-
TOS e de SOLANGE PEREIRA DE MORAES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
07/07/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ FERREIRA DA SILVA e de ROSA 
RODRIGUES DA SILVA;

UESLEY DOS SANTOS SILVA e MIKAELY 
LEITE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em Diadema - SP, 
aos 01/12/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de REINALDO APARECIDO DA SILVA e 
de MIRTES DOS SANTOS LIMA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 11/09/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALDECIR JOSÉ DOS SANTOS e de 
DESUITA LEITE DE SOUZA;

VALDOMIRO MIRANDA NETO e RITA DE 
CÁSSIA ARAUJO SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR 
RODRIGUES MIRANDA e de CARMEN LUCIA 
MENDONÇA MIRANDA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Professora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/12/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LOURI-
VALDO ROQUE DA SILVA e de SEBASTIANA 
DE ARAUJO SILVA;

RODRIGO FERES ROCHA e ANNY GA-
BRIELLY VITORINO DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
corretor de seguros, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 31/01/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DONIZETE 
ROCHA e de MARIALICE DE FÁTIMA FERES 
ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, agente comercial, nascido em 
Batalha - AL, aos 01/10/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO DA SILVA 
e de MERCYCLEIDE VITORINO DA SILVA;

CÍCERO PEREIRA DE ARAÚJO e ANA RITA 
PEREIRA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, 
nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 
31/12/1948, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e de AMÉLIA 
AMARA DE ARAÚJO; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Flores - PI, aos 13/01/1962, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO PEREIRA 
GOMES e de MARIA LEODONIA PEREIRA 
GOMES;

LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS e 
ALINE GOMES DE SANTANA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Operador de empilhadeira, nascido em São 
Bernardo Do Campo - SP, aos 22/03/1984, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO 
RAIMUNDO DOS SANTOS e de MARIA DE 
LOURDES DAVI RODRIGUES; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente 
financeiro, nascido em Diadema - SP, aos 
09/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEVERINO MANOEL DE SANTANA e de 
FRANCISCA MARIA GOMES;

DANILO URGUANEJA e JANAÍNA APARECI-
DA FERREIRA DE AZÁRA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
impressor de off-set, nascido em São Paulo 
- SP, aos 23/11/1979, residente em DIADEMA 
- SP, filho de NILSON URGUANEJA e de ANA 
MARIA SARINO URGUANEJA; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, divorciado, funcio-
nária pública, nascido em Campo Belo - MG, 
aos 02/02/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOAQUIM FERREIRA DE AZARA e 
de MARIA APARECIDA DOMINGOS AZARA;

SEVERINO MANOEL DE SANTANA e FRAN-
CISCA MARIA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Pintor, nasci-
do em Vicencia - PE, aos 26/10/1957, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO MANOEL 
DE SANTANA e de MARIA FERREIRA DE 
SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Aposentada, nascido em 
Natal - RN, aos 14/04/1958, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA DE LOURDES 
GOMES;

CLAYTON FERNANDO MOREIRA e KARLA 
PAULA RIBEIRO, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1979, 
residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
ILDEFONSO MOREIRA e de CONCEIÇÃO 
FRANCISCA MOREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1983, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
DE SOUZA RIBEIRO e de GONÇALA DE 
PAULO RODRIGUES RIBEIRO;

VITOR LUCAS BRAGA SEVAROLLI e MI-
KAELLA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 25/06/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de VALDOMIRO SEVAROLLI e de 
MARLI MARTINS BRAGA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
20/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DANIEL JOSÉ DA SILVA e de EDILEUZA 
MARIA DA SILVA;

VINÍCIUS FARIAS DA LUZ e GABRIELLA FER-
NANDES DE SANTANA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
operacional, nascido em Diadema - SP, aos 
21/10/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ 
e de GICIA MARLY OLIVEIRA FARIAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 20/02/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCILIO ANTONIO 
DE SANTANA e de IVONEIDE FERNANDES 
DE SANTANA;

KAIO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS e KEILA 
FERNANDES DE PAULA ASSIS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, Operador de telemarketing, nascido em 
Diadema - SP, aos 20/11/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ  BATISTA DOS 
SANTOS e de MARIA CLEIDE DA CRUZ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 
09/12/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSUÉ DE PAULA ASSIS e de KELLY 
CRISTINA FERNANDES CAMPOS;

FELIPE NERI SILVA SANTANA e ALINE FIA-
LHO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 27/03/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NERY DE 
SANTANA e de SENIRA DOS SANTOS SILVA 
DE SANTANA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, representante de 
atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 
17/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO JOSÉ DA SILVA e de DEBORA 
CRISTINA FIALHO;

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