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fase emergencial

S.André tem queda de 77,4% no número
de óbitos por covid em duas semanas

Em 14 dias a variação média de casos na região caiu 16,9% , diz ABC Dados
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Receita adia prazo de entrega da
declaração do IR para 31 de maio
Até domingo, 291,4 mil contribuintes do ABC tinham enviado o documento, dos 718 mil previstos pela Receita
Os quase 720 mil contribuintes do
ABC que deverão entregar declaração
do Imposto de Renda 2021 terão mais
um mês para fazê-lo. A Receita Federal
ampliou o prazo de envio dos dados
para 31 de maio. Antes, o calendário
terminaria em 30 de abril. Segundo o

órgão do Ministério da Economia, o
acréscimo tem o objetivo de “suavizar
os efeitos da pandemia” de covid-19.
O adiamento foi publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de ontem
(12). Este é o segundo ano consecutivo em que a Receita adia a data

final para prestação de contas ao
Fisco. Também em função da pandemia, o último dia para o envio da
declaração em 2020 foi 30 de junho.
A Receita recebeu 291,4 mil declarações
de contribuintes do ABC até as 23h59
do domingo, segundo balanço da

Superintendência da Receita Federal da
8ª Região (RF08). O número representa 40,6% dos 718,3 mil documentos esperados pelo fisco. Segundo a previsão
da Receita, os contribuintes do ABC
entregarão entre 704 mil e 732,7 mil
declarações
Página 4

economia

Dólar vai a
R$ 5,72 com
impasse sobre
Orçamento
O dia foi tenso para o mercado
de câmbio ontem (12), com a possibilidade de o governo lançar uma Proposta de Emenda à Constituição para
renovar os programas de combate aos
efeitos da covid-19 por meio de crédito
extraordinário e, possivelmente, descumprindo a regra do teto de gastos.
Em reposta, o dólar fechou em alta de
0,84%, a R$ 5,7.
Página 4
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campanha

Municípios do
ABC iniciam
vacinação contra
a influenza
O governo federal lançou nesta segunda-feira (12) a Campanha Nacional
de Vacinação contra a gripe influenza
e as cidades do ABC já deram início à
imunização. A previsão é de que a campanha seja realizada em três etapas e
termine em 9 de julho. A maioria das
cidades da região deu início à imunização contra a gripe nesta segunda, a
exceção ficou com Diadema, que desde
o último sábado já está aplicando doses contra a gripe. Vale destacar que
o Ministério da Saúde não recomenda
que seja feita a aplicação das vacinas
contra a covid-19 e contra a influenza
conjuntamente. A pasta recomenda
que as pessoas procurem se vacinar antes contra o coronavírus. Página 5
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Combate à pandemia é foco dos primeiros
100 dias de governo de prefeitos do ABC

Bolsonaro cometeu crime em conversa com
Kajuru, dizem parlamentares e advogados
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Nublado
com aberturas
de sol à tarde.
Pode garoar
de manhã
e à noite.
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“O problema é que a

maioria das pessoas
prefere um elogio que
prejudique do que uma
crítica que beneficie
Norman Vincent Peale
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Prefeitos fazem balanço de 100 dias
de governo em meio à pandemia
Mandatários falam sobre as dificuldades de administrar com o país praticamente parado por conta da covid
Os prefeitos do ABC fizeram balanço dos 100 primeiros dias de governo em meio à
pandemia de coronavírus, que
tomou grande parte do tempo e
do orçamento das cidades. Para
os gestores, a maior dificuldade
é administrar o orçamento com
o país praticamente parado por
conta das consequências da covid-19 na economia.
O prefeito de Santo André,
Paulo Serra (PSDB), que está
em seu segundo mandato,
destacou a ação solidária que
registrou recorde de arrecadação de alimentos e recursos
para ajudar as famílias carentes. Citou a Live Solidária, que
contou com apresentação de
Nando Reis e a participação de
estrelas andreenses do Esporte
à Cultura, e garantiu 227 toneladas de alimentos, R$ 106 mil
em espécie e mais 350 kits de
limpeza, que serão distribuídos
às entidades assistenciais.
Serra enfatizou, também,
o fato de Santo André ter dobrado o número de leitos de UTI
Covid-19, medida que garantiu
que nenhum andreense ficasse
sem atendimento médico. “Garantir atendimento médico à
nossa gente e ampliar a vacinação segue como prioridade da
gestão. As medidas adotadas até
aqui têm como foco salvar vidas
e minimizar danos, protegendo
sobretudo os mais vulneráveis
neste período de agravamento
da maior crise sanitária da nossa história”, destacou o prefeito.
Entre as medidas protetivas,
a prefeitura suspendeu a cobrança de impostos municipais,
como ISS e IPTU, de imóveis
comerciais, como forma de
preservar a economia e auxiliar
categorias afetadas pelas fases
restritivas.
Adicionalmente,
aprovou junto à Câmara projeto
que libera fundos municipais
para o combate à pandemia.
n SÃO BERNARDO
Em seu segundo mandato,
o prefeito Orlando Morando
(PSDB) completou 100 dias de
governo com trabalho focado,
segundo o tucano, no combate

à pandemia, que atingiu em
2021 sua pior fase desde o início da crise sanitária. Entre as
ações de combate ao covid-19,
Morando destacou a criação de
80 novos leitos para tratamento
da doença, sendo 46 em enfermaria e 34 em terapia intensiva
– em dezembro de 2020, eram
457 leitos totais e atualmente
são 537 distribuídos em todo o
Complexo Hospitalar.
Sobre a vacinação dos grupos prioritários (idosos, profissionais de saúde, indígenas, entre
outros), até a última sexta-feira,
132.339 pessoas haviam sido
vacinadas. “Temos trabalhado
em frentes paralelas para combater à covid-19: salvar vidas
com uma estrutura de saúde
ampliada e preparada para garantir atendimento adequado
aos pacientes, e implementando uma verdadeira força-tarefa
para aplicar todas as doses que
recebemos do Estado de forma
rápida e segura para a população”, explicou Morando.
O prefeito destacou também
algumas obras no período. De
janeiro até o momento, segundo Morando, foram entregues a
contenção de encostas no bairro
Montanhão e no bairro Baeta
Neves – garantindo a proteção
de cerca de 200 famílias – as
obras de microdrenagem no
bairro Demarchi, a nova Arena
Parque do bairro Alves Dias,
novo trecho da Avenida Engenheiro Otávio Manente, na divisa com Diadema, os complexos
esportivos da Vila São José e do
Palestrinha, entre outros.
n SÃO CAETANO
Enfrentamento à covid-19
também foi o destaque da Prefeitura de São Caetano para
os 100 primeiros dias de governo. “Nestes 100 primeiros
dias de mandato, nosso maior
objetivo foi salvar vidas”, declarou o prefeito em exercício
Tite Campanella (Cidadania). “Nossa população, composta por muitos idosos, requer um cuidado especial”.
Assim, a eficiência da campanha de vacinação foi uma das
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Serra suspendeu impostos municipais de imóveis comerciais

maiores metas da prefeitura
nesse período. O resultado do
esforço pode ser visto no ranking Vacinômetro, do Governo
do Estado: São Caetano lidera o
ranking de vacinação da região
metropolitana, tendo imunizado 20% da população com a
primeira dose. Além disso, 9%
dos moradores já estão imunizados com as duas doses, o que
representa mais que o triplo da
média nacional.
A prefeitura ampliou, ainda, o alcance do programa social Profamília e determinou
o retorno do Cartão Merenda
Escolar, além de apoiar o empreendedorismo e recuperação
de empregos.
n MAUÁ
“Mauá tem um governo
preocupado com a cidade e
com a população’, disse o prefeito Marcelo Oliveira (PT) ao
avaliar os 100 primeiros dias
de seu governo. Além de enfrentar os desafios impostos
pela pandemia do coronavírus,
Oliveira afirmou que recebeu
a cidade sem políticas públicas e com R$ 165 milhões de
dívidas com fornecedores, precatórios, INSS e funcionalismo
público, entre outros.
O prefeito destacou que
seu governo focou na área
da saúde e criou um comitê
intersecretarial de gerencia-

mento de crise para debater e
acelerar a tomada de decisões
no enfrentamento à covid.
“Hoje, em pouco mais de três
meses de gestão, ampliamos em
150% o número de leitos exclusivos para tratamento de covid
em relação ao governo anterior.”
Oliveira também fez questão de defender o trabalho na
área social. “Iniciamos, sem a
questão do clientelismo, a distribuição de cestas básicas e de
hortifrutis para famílias que
realmente precisam e estão em
situação de vulnerabilidade”,
disse o petista.
n DIADEMA
O prefeito José de Filippi
Jr destacou como foco dos 100
primeiros dias de governo o enfrentamentodacovid-19eacentralização de esforços para antecipar as etapas da vacinação.
Ressaltou, ainda, a criação de
20 novos leitos de UTI no Hospital Municipal e 18 leitos de
enfermaria no Quarteirão. “No
primeiro dia do nosso governo,
lançamos a campanha Sua Vida
Importa Pra Mim, uma mensagem forte para trabalhar com a
necessidade de conscientizar a
população. Temos passado pelos núcleos e centros de bairro
com carro de som reforçando a
importância do uso de máscara
e medidas de distanciamento”,
explicou. (Reportagem Local)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Federação dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral, Auxiliares na Administração no Comércio de
Café em Geral e Auxiliares na Administração de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, Convoca a Diretoria
dos Sindicatos dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral filiados à Federação, das cidades de Guarulhos, São Paulo,
São Bernardo do Campo, Osasco, Atibaia, Santana de Parnaíba e Suzano para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Virtual
que será realizada no dia 17 de abril de 2021 das 10hrs às 12hrs em primeira convocação com qualquer número de Sindicatos filiados
participantes de forma virtual. Os diretores interessados em participar da assembleia, deverão fazer o cadastro para participarem da AGE,
a realizar-se através do link que será enviado ao e-mail cadastrado, ou no endereço da sub sede. A Federação disponibilizará em sua sub
sede, com sede provisória na Rua Saturno, nº 260, Aclimação - São Paulo/SP, um computador, onde se encontrará pessoa habilitada para
o atendimento e prestação de informações concernentes ao processo de votação eletrônica, na mesma forma do link de acesso ao site de
votação enviado por e-mail, para que os diretores dos sindicatos em condições voto, possam exercer seu direito ao voto. Encerrado o
horário de votação, o Presidente da Federação juntamente com os mesários, procederão a apuração dos votos, através da plataforma
digital de votação. Para aprovação ou não da seguinte ordem do dia: A) Mudança de endereço da subsede da Fetramesp no munícipio de
São Paulo; B) Eleição e posse dos administradores e diretores da subsede; C) Autorização para contratação de empregados e advogados.
Alfredo Ferreira de Souza. São Paulo 09 de abril de 2021.

Manente envia R$ 5 milhões a S.André
para reforçar combate à pandemia
Nesta
segunda-feira
(12) o prefeito de Santo
André, Paulo Serra (PSDB)
recebeu a visita do deputado federal Alex Manente
(Cidadania), que anunciou
verba de R$ 5 milhões para
a área da Saúde, por meio de
emenda parlamentar.
“Este recurso vem em ótima hora. Somos referência
no combate ao coronavírus,
não deixamos nenhum andreense sem atendimento,
mantivemos os hospitais de
campanha abertos, mas a
pandemia ainda está aí e precisamos de todos os cuidados. Vamos utilizar a verba
para dar prosseguimento a
esta luta e também equipar
a atenção básica à saúde”,
disse Serra.
O planejamento da administração é utilizar os recursos em diferentes frentes de enfrentamento à
pandemia, entre elas investimentos na revitalização e
modernização de unidades
de saúde, por meio do programa Qualisaúde, além de

manutenção dos hospitais de
campanha.
“Santo André é um exemplo de gestão e precisa deste
recurso assim como toda a
região do ABC. Temos certeza
que essa verba será bem empenhada em prol da saúde dos
andreenses”, disse Manente.
O recurso está previsto
no Orçamento Nacional de
2021, aprovado pelo Congresso em 25 de março, e que
será sancionado pelo presidente da República nos próximos dias. (Reportagem Local)
Arquivo/Divulgação

Manente: “Santo André é um
exemplo de gestão”

PONTO DE VISTA

Onde você estava ontem?
Quem se lembra o que
fez ontem, o que comeu, vestiu, o que estava pensando
ou fazendo? Imagina uma
semana, meses ou anos?
Pois bem. Quase ninguém tem
memória de elefante ou com
sinapses suficientes para tais
armazenamentos de dados.
Até pouco tempo, uma década
talvez, as pessoas usavam agendas e calendários físicos para
guardar datas importantes ou
afazeres relevantes.
Atualmente sua vida
está confortável com os
aplicativos de lembretes,
agendas do Google e até as
redes sociais que avisam algumas datas e momentos.
Confesso que em muitos parabéns que dou, faço uso desse
sistema de lembretes. Isso me
aproxima de amigos e pessoas
que não vejo há tempos.
Porém, nem tudo nos lembramos ou somos lembrados.
Muitos momentos deveriam

ser registrados. O que seria importante você lembrar para não
esquecer do ontem e comemorar hoje ou amanhã? O que
seria importante em sua vida
pessoal e profissional? Quem
você realmente deva dar os
parabéns com sinceridade?
Te digo, guardar datas é
importante e te faz saber saber quem é além de construir
a sua história. Relembrar momentos bons, importantes,
para refazer ou criar novas
oportunidades. Use e abuse
de aplicativos, agendas, calendários ou o que se sentir confortável com facilidade. Eu
uso a agenda do meu celular
sincronizado com meu e-mail.
Para mim está dando certo.
Mas confesso, não lembro
onde estava há um ano, mas sei
onde quero estar nos próximos.
Henrique Braz Rossi
Jornalista e publicitário, com
mais de 20 anos de experiência no
mercado de tecnologia e comunicação
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Bolsonaro cometeu crime em conversa AINDA
É NOTÍCIA
com Kajuru, dizem parlamentares
Para especialista, a gravação divulgada deixa “óbvia” a existência de crime de responsabilidade
O conteúdo da conversa
entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Jorge Kajuru
(Cidadania-GO) é considerado
“gravíssimo” e com potencial
de ser enquadrado como crime
de responsabilidade, na avaliação de advogados e políticos de
oposição ao chefe do Executivo.
No diálogo, divulgado no
domingo (11) por Kajuru, Bolsonaro pressiona o senador a
ingressar com pedidos de impeachment contra ministros
do Supremo Tribunal Federal
(STF). O desejo é de dar uma
resposta à decisão tomada na
última quinta-feira, pelo ministro Luís Roberto Barroso, que
ordenou a instalação da CPI
da Covid, que vai investigar as
ações e omissões do governo
federal na pandemia.
“Você tem de fazer do
limão uma limonada. Tem de
peticionar o Supremo para
colocar em pauta o impeachment (de ministros) também”,
disse Bolsonaro, que dá a entender que, se houver pedidos
de impeachment contra ministros do STF, a instalação da
CPI pode ser interrompida.
O presidente também cobrou
que a CPI, se instalada, trabalhe para apurar a atuação de

prefeitos e governadores.
Na avaliação do diretor da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP),
Floriano de Azevedo Marques,
a gravação divulgada deixa “óbvia” a existência de crime de responsabilidade e a intenção do
presidente Bolsonaro de “mudar
o contexto da CPI”. “Me parece
bastante óbvio, pelo o que está
posto pela gravação, que há um
esforço para interferir no trabalho do Legislativo e do Judiciário
de maneira transversa”, disse
ao Estadão. “Não há dúvida de
que isso caracteriza crime de responsabilidade”, disse Floriano
de Azevedo sobre a pressão de
Bolsonaro pelo impeachment
de ministros da Suprema Corte.
Pelo Twitter, as reações
indicam que o conteúdo da
conversa tem potencial para
aumentar ainda mais a pressão
contra Bolsonaro. Na avaliação
do advogado Conrado Hubner,
professor de Direito da USP, no
diálogo com Kajuru, o presidente “conspira” contra o STF
e a CPI da Covid. “O presidente
ligou para um senador e fez dois
pedidos: melar a CPI explodindo seu objeto e cassar ministro
do STF. O jeito de esquecerem o
significado de crime de respon-

Arquivo/PR

Bolsonaro pressiona por impeachment contra ministros

sabilidade é praticar vários por
dia”, escreveu na rede social.
O ex-presidente da Câmara
dos Deputados Rodrigo Maia
(DEM-RJ) chamou a gravação
de “gravíssima”. Segundo ele,
a conversa pode ser apurada
na CPI da Covid, que deve ser
instalada no Senado nos próximos dias. “A conversa entre
um senador e o presidente da
República articulando contra
uma CPI e um ministro do STF
é um fato gravíssimo. A própria
CPI poderá investigar o possível
crime do presidente da Repúbli-

Pandemia de covid-19 “está longe
de terminar”, afirma chefe da OMS

Confusão e negligência no
combate à covid-19 fazem com
que a pandemia esteja longe de
terminar, mas a situação pode
ser controlada em meses com
a adoção de medidas de saúde
pública comprovadas, disse
o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
nesta segunda-feira (12).
Até agora, cerca de 780 milhões de vacinas foram administradas globalmente, mas
medidas como o uso de máscaras e a manutenção do distanciamento físico precisam
ser aplicadas para reverter a

trajetória da pandemia.
“Também queremos ver
sociedades e economias reabrindo, e viagens e comércio
recomeçando”, disse Tedros
em uma coletiva de imprensa.
“Porém, neste momento, unidades de tratamento intensivo
de muitos países estão sobrecarregadas e pessoas estão morrendo -- e isto é totalmente evitável”, acrescentou.
“A pandemia de covid-19
está muito longe de terminar.
Mas temos muitos motivos
para otimismo. O declínio de
casos e mortes durante os dois
primeiros meses do ano mostra

que este vírus e suas variantes
podem ser detidos”, pontuou.
Segundo Tedros, a transmissão está sendo impulsionada pela “confusão, negligência e inconstância nas medidas
de saúde pública”.
A Índia superou o Brasil e se
tornou a nação com o segundo
número mais alto de infecções
pelo novo coronavírus do mundo, só ficando atrás dos Estados
Unidos, agora que enfrenta
uma segunda onda gigantesca,
tendo dado cerca de 105 milhões de doses de vacina para
uma população de 1,4 bilhão de
habitantes. (Agência Brasil)

Internacional
Ataque em escola ocorre uma semana após
Tennessee liberar armas sem permissão
Várias pessoas, incluindo
um policial, foram baleadas
em um ataque a tiros nesta
segunda-feira (12) em uma
escola de segundo grau na
cidade de Knoxville, no Estado do Tennessee, informaram autoridades locais.
Ainda não há informações
sobre mortos ou número
exato de feridos.
O Departamento de Polícia de Knoxville comunicou
mais cedo, por meio de
sua conta oficial no Twitter, que as autoridades estavam no local do ataque,
a escola Austin-East Magnet. O tuíte acrescentava
que um oficial do Departa-

mento de Polícia de Knoxville
estava entre as vítimas.
Bob Thomas, o superintendente das Escolas do Condado
de Knox, tuitou confirmando o
ataque e informando que o prédio já estava seguro.
“O prédio da escola foi fechado e os alunos não envolvidos
no incidente foram entregues
às suas famílias”, disse Thomas.
Ele acrescentou em um tuíte
posterior que as autoridades
estavam coletando informações
sobre “esta situação trágica” e
que informações adicionais seriam fornecidas mais tarde.
Os detalhes sobre o ataque
permanecem vagos. Meios de
comunicação locais mostraram

vários veículos policiais e de
emergência no local.
O ataque acontece uma
semana após o governador
republicano Bill Lee aprovar
uma legislação que tornaria
o Tennessee o 19º Estado
americano a permitir o porte
de armas sem permissão,
verificação de antecedentes e
treinamento. A lei entrará em
vigor em 1º de julho. A nova
medida também aumenta algumas penalidades. Por exemplo, o roubo de uma arma de
fogo -- agora uma contravenção que acarreta sentença de
30 dias -- se tornará um crime
com prisão obrigatória de seis
meses. (AE)

ca”, escreveu o deputado.
O deputado Marcelo Freixo
(PSOL-RJ) avalia que a fala
de Bolsonaro na conversa é
mais um motivo para o impeachment do presidente. “A
conversa entre Bolsonaro e
Kajuru é a confissão dos crimes
do presidente na pandemia e
mais um motivo para impeachment. Bolsonaro quer interferir
no Legislativo e no STF para
impedir que as investigações
aconteçam. Vamos exigir a instalação da CPI da Covid imediatamente”, disse. (AE)

TCU determina
que Saúde distribua
‘imediatamente’ testes
de covid encalhados
O ministro Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da
União (TCU), determinou que
o Ministério da Saúde distribua
imediatamente testes para diagnóstico da covid-19 que ainda
estão encalhados. A existência
de milhões de exames do tipo
RT-PCR armazenados em um
galpão de São Paulo, e prestes a
terem os prazos de validade vencidos, foi revelada pelo Estadão
em novembro.
Na decisão, da última sextafeira, o ministro do TCU determinou que o ministério aplique
“imediata destinação” dos testes
por entender que os insumos
podem ser perdidos. Ainda há
cerca de 3 milhões de itens encalhados nos armazéns da pasta.
No despacho, o ministro
apresenta os principais motivos
para o encalhe. Entre eles, a falta
de articulação do ministério com
Estados e municípios, a compra
de apenas parte dos insumos
necessários à realização dos
exames e, ainda, dúvidas sobre
a compatibilidade dos testes de
detecção e os equipamentos das
unidades de apoio da Fiocruz e
dos laboratórios dos Estados.
Para que os testes não sejam
desperdiçados, o Brasil precisará
usá-los em ritmo muito superior
ao que vem usando até então.
“Para que não haja a perda do
insumo, em abril e maio deste
ano seria necessária a utilização
de uma média de 14.500 kits,
número superior, portanto, à
média de 6.179 dos últimos
doze meses”, diz Zymler. Cada
kit possui insumos para cem
testes que atestam a infecção
pelo novo coronavírus. (AE)

Mortes por covid fazem Sudeste pela 1ª
vez ter mais óbitos do que nascimentos

Nos seis primeiros dias
de abril, morreu mais gente
do que nasceu no Sudeste do
Brasil - algo inédito. Foram
12.181 óbitos, ante 11.744
nascimentos, um indicativo
de como a pandemia de covid-19 pode alterar a estrutura populacional brasileira.
A letalidade excessiva fez
o país adiantar em mais de
duas décadas, ainda que
de forma provavelmente
temporária, um fenômeno
demográfico previsto para
acontecer apenas em meados do século 21.
Segundo dados preliminares do Registro Civil Nacional/Portal da Transparência, nos três primeiros
meses deste ano, o número
de mortes excedeu o de
nascimentos no Rio Grande
do Sul e no Rio de Janeiro.
Em abril, as Regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste
já registram mais mortes,
embora os dados ainda tenham de ser consolidados.

Segundo especialistas,
mesmo que haja represamento dos registros de
nascimento, não seria suficiente para aproximar
tanto as duas curvas se
não houvesse excesso de
mortalidade. Em geral, o
número de nascimentos no
Brasil anualmente é mais
que o dobro do número de
mortes.
Mesmo que a tendência
não se confirme para todo
o Brasil até o fim do mês,
dizem, é significativo que
o país tenha registrado tais
números pela primeira vez
em sua história. Normalmente, o número de mortes
só excede o de nascimentos
em países muito desenvolvidos.
Projeções do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontavam
que a população brasileira
só alcançaria esse patamar
e pararia de crescer em
2047. (AE)

Casos de covid-19 no Brasil aumentam
701% entre janeiro e março, diz Fiocruz
O número de casos de covid-19 no Brasil aumentou
nada menos que 701,58% entre janeiro e março deste ano,
segundo o mais recente Boletim do Observatório Covid-19
Fiocruz. O número de mortes
acompanhou a tendência
e cresceu em 468,57% no
mesmo período, mostrando a
progressão da doença no país.
O perfil de rejuvenescimento
da epidemia, já apontado em
boletim anterior, se mantém.
Os maiores aumentos
de casos e óbitos foram registrados nas faixas etárias de
30 a 59 anos. O maior crescimento de casos da doença foi
na faixa dos 30 aos 39 anos, de
1.218,33%, seguido da faixa
dos 40 aos 49, de 1.217,95%.
No caso do aumento do núme-

ro de mortes, chama a atenção
o crescimento de 872,73% na
faixa etária dos 20 aos 29 anos
e de 813,95% dos 30 aos 39.
O aumento progressivo
do número de casos e mortes
e o rejuvenescimento da pandemia têm algumas implicações, como aponta o boletim. “Esta mudança no perfil
de casos e óbitos contribui
para o aumento da pressão
sobre o sistema de saúde,
potencialmente prolongando o tempo médio de internação. Além disso, já que
se trata de uma população
com maior circulação devido
às atividades de trabalho, é
importante considerar o potencial de transmissibilidade
aumentado devido a esse rejuvenescimento.” (AE)
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Receita amplia prazo de entrega da
declaração do IR 2021 para 31 de maio
Até domingo, 291,4 mil contribuintes do ABC tinham enviado o documento, dos 718 mil previstos pela Receita para este ano
Os quase 720 mil contribuintes do ABC que deverão
entregar declaração do Imposto de Renda 2021 terão mais
um mês para fazê-lo. A Receita
Federal ampliou o prazo de envio dos dados para 31 de maio.
O adiamento foi publicado no
Diário Oficial da União (DOU)
de ontem (12). Antes, o calendário terminaria em 30 de abril.
Segundo o órgão do Ministério
da Economia, o acréscimo tem
o objetivo de “suavizar os efeitos da pandemia” de covid-19.
Este é o segundo ano consecutivo em que a Receita adia
a data final para prestação de
contas ao Fisco. Também em
função da pandemia, o último
dia para o envio da declaração
em 2020 foi 30 de junho.
O prazo final para declara-

n

O NÚMERO

40,6%

das declarações previstas
pela Receita Federal para o
ABC já foram entregues

ção do IR não foi o único a ser
ampliado. Antes possível até
10 de abril, a opção pelo débito
automático desde a primeira
cota de pagamento agora pode
ser feita em casos de imposto
a pagar até 10 de maio. Quem
enviar a declaração após esta
data terá de quitar a primeira
parcela por meio de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf). Nestes casos,
as cotas seguintes poderão ser
liquidadas por meio do desconto via conta bancária.
Além disso, Declaração Final
de Espólio e Declaração de Saída
Definitiva do País estão adiadas
para 31 de maio. O vencimento
do pagamento do imposto relativo à declaração também foi
prorrogado para 31 de maio.
“As prorrogações foram promovidas como forma de suavizar as dificuldades impostas pela
pandemia. A medida visa proteger a sociedade, evitando que
sejam formadas aglomerações
nas unidades de atendimento e
demais estabelecimentos procurados pelos cidadãos para obter
documentos ou ajuda profissional. Assim, a Receita Federal
contribui com os esforços do

IMPOSTO DE RENDA 2021/20
Balanço da entrega de declarações no ABC
Município

Entrega
2020

Previsão
2021*

Entrega
2021

% do total
previsto

Diadema

77.144

77.144

35.694

46,3

Mauá

76.586

76.586

39.792

52,0

Ribeirão Pires

25.299

25.299

11.523

45,5

Rio Grande da Serra

5.987

5.987

3.418

57,1

Santo André

229.099

229.099

87.647

38,3

São Bernardo

231.312

231.312

91.142

39,4

São Caetano
ABC

72.897

72.897

22.192

30,4

718.324

718.324

291.408

40,6

* A previsão de entrega em 2021 é semelhante à entrega efetiva no prazo em 2020, com
possibilidade de variação de 2% para mais ou 2% para menos.
Fonte: Superintendência da Receita Federal da 8ª Região (RF08), até as 23h59 de 11 de abril

governo federal na manutenção
do distanciamento social e diminuição da propagação da doença”, informa a nota publicada
no site da Receita Federal.
O adiamento nada tem a ver
com o trâmite, no Congresso
Nacional, de projeto que visa a
adiar a entrega da declaração
para 31 de julho. A medida foi
aprovada na Câmara, alterada
no Senado e, agora, volta para
a apreciação dos deputados, antes de ir à sanção do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido).

n ABC

A Receita recebeu 291,4 mil
declarações de contribuintes do
ABC até as 23h59 do domingo,
segundo balanço da Superintendência da Receita Federal da 8ª
Região (RF08). O número representa 40,6% dos 718,3 mil documentos esperados pelo fisco.
A Receita projeta para este
ano a entrega do mesmo número
de documentos encaminhados
dentro do prazo em 2020, com
margem de erro de 2% para mais
ou para menos. Assim, segundo

Dólar dispara com impasse sobre Orçamento e vai a R$ 5,72
Possibilidade de o governo lançar nova PEC para ajudar no combate à covid preocupou investidores
O dia foi tenso para o mercado de câmbio ontem (12),
com os investidores de olho na
possibilidade de o governo lançar uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) para renovar
os programas de combate aos
efeitos da covid-19 por meio de
crédito extraordinário, sem ter
de acionar o estado de calamidade e, possivelmente, descumprindo a regra do teto de gastos.
Em reposta, o dólar fechou em
alta de 0,84%, a R$ 5,7224. A
Bolsa brasileira (B3), porém,
foi na contramão e encerrou
na máxima do dia, em alta de
0,97%, aos 118.811,74 pontos.
“Mais contabilidade criativa? Brasília não para de querer conspirar contra ao Brasil”,
comentou um gestor de multimercados ao falar da proposta
de PEC para a covid, que pode
tirar parte dos gastos da saúde
do teto de gastos. “Toda essa
discussão acontecendo ainda
sem nenhum definição do Orçamento de 2021”, prosseguiu.

Marcello Casal Jr./ABr

Dólar fechou a segunda-feira em alta de 0,84%, a R$ 5,7224

Em meio ao imbróglio sobre
o orçamento, o Estadão publicou
que há até uma proposta de Jair
Bolsonaro (sem partido) viajar
ao exterior, para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, possa
assinar o orçamento, sem o presidente correr o risco de ser responsabilizado por crime fiscal.
Caso essa solução venha a
se confirmar, Bolsonaro estaria claramente entregando a
R. das Paineiras, 269
Jardim - Santo André – SP
Informações e reservas:

(11) 2759 4146 / 27594170

contato@parrilladelcarmem.com.br

www.parrilladelcarmem.com.br

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

“chave” do governo ao Centrão,
sob o comando de Lira, disse
uma fonte de mercado semanas
atrás. Perdido o cabo-de-guerra,
restaria saber a reação do ministro Paulo Guedes e do quadro
técnico na Economia ante a perda de influência: ficar ou sair.
A economista-chefe do banco Santander, Ana Paula Vescovi,
comentou em live que esse orçamento deveria ter sido aprovado

ao final de 2020. Lembrou ainda
que, no dia 15, entra o período
em que o Executivo precisa apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022.
A ex-secretária do Tesouro
vê uma paralisia total para a
aprovação deste Orçamento,
em meio a restrições de recursos frente ao teto de gastos.
“Com relação ao Orçamento, o impasse continua com os
líderes do Congresso e o governo não consegue chegar a um
acordo sobre como ajustar as
despesas obrigatórias a um nível
confiável”, observam os economistas para Brasil do JP Morgan.
Nesse ambiente, a desconfiança
de investidores estrangeiros
com o Brasil aumentou. O Credit Default Swap (CDS) de cinco
anos, termômetro de risco-país
do Brasil, foi negociado ontem
em 221 pontos e vem se mantendo nesse nível de 220 nos
últimos dias, ficando em um dos
patamares mais elevados desde
outubro do ano passado. (AE)

a previsão do fisco, os contribuintes do ABC entregarão entre
704 mil e 732,7 mil declarações.
No corte geográfico, Rio
Grande da Serra lidera o envio de
documentos, com 57,1% do total previsto (veja quadro). Na sequência aparecem Mauá (52%),
Diadema (46,3%), Ribeirão Pires
(45,5%), São Bernardo (39,4%),
Santo André (38,3%) e, por
fim, São Caetano (30,4%).
Estão obrigadas a apresentar
a declaração pessoas físicas residentes no Brasil que, em 2020,
receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;
que obtiveram rendimentos
isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte cuja soma foi superior a
R$ 40 mil e obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na
alienação de bens ou direitos
sujeito à incidência do imposto,
ou realizou operações em bolsas
de valores e assemelhadas.
Também é obrigatória a declaração a quem obteve receita
de atividade rural superior a
R$ 142.798; e teve, em 31 de
dezembro, posse de bens ou direitos de valor total superior a
R$ 300 mil. (Reportagem Local)

INDICADORES
DÓLAR MERCADO (R$)
5,675

5,643

5,600
6/4

5,722

5,574
7/4

8/4

9/4

12/4

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,721 R$ 5,722
Turismo
R$ 5,68 R$ 5,89

EURO (R$)
6,754

6,699
6,648

6/4

6,815

6,640
7/4

8/4

9/4

12/4

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,813 R$ 6,815
Turismo
R$ 6,78 R$ 7,02

IBOVESPA

+0,97%
118.812 pontos
Volume: R$ 28,54 bilhões
Maiores altas: P.Açucar-CBD ON
(9,79%), Braskem PN (7,82%)
Maiores baixas: Eletrobras PN
(-2,84%), Eletrobras ON (-2,00%)
Variação em 2021: -0,17%
Variação no mês: +1,87%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Sehal e sindicato de motoboys
renovam convenção da categoria
Os sindicatos das Empresas
de Hospedagem e Alimentação
do ABC (Sehal) e dos Motoboys do ABC (Sindimoto ABC)
fecharam acordo de renovação
da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. As bases
desse acordo têm validade por
um ano, entre 1º de abril de
2021 e 31 de março de 2022.
A negociação encerrou impasse existente entre os dois sindicatos, que ficaram dois anos
sem fechar acordo. O documento que rege as normas de trabalho da categoria para o período
foi assinado pelos presidentes do
Sehal, Beto Moreira, e do Sindimoto, Carlos Eduardo Tavares.
As regras passam a regular
os contratos de trabalho dos entregadores de alimentos, categoria que ganhou importância
na pandemia de covid-19 devido
à adesão ao sistema de delivery
em função da restrição ao funcionamento de bares e restaurantes. O Sindimoto ABC – que tem
como base os sete municípios do
ABC e mais Suzano e Mogi das

Cruzes – representa os motoboys que trabalham para empresas da base do Sehal na região.
Segundo a Convenção Coletiva, o valor mínimo a ser pago
para cada entrega foi fixado em
R$ 3 ou R$ 4, dependendo do
enquadramento da empresa.
Cada uma tem liberdade para
fixar seus critérios, como valores
maiores por quilometragem.
Outra regra importante é
que, para cada dia de trabalho,
o motoboy terá direito a abono/
manutenção de moto no valor
de R$ 8 ou R$ 9, também dependendo do enquadramento da
empresa junto aos sindicatos.
A Convenção Coletiva traz
critérios para a jornada dupla do
entregador (almoço e jantar com
intervalo de quatro horas) e fixa a
obrigatoriedade do uso do colete
refletivo, do fornecimento de refeição ao colaborador que trabalhar em jornada superior a seis
horas, da contratação do seguro
de vida e do pagamento de adicional de periculosidade já previsto em lei. (Reportagem Local)

Boiadeiro
Grill
GRANDE VARIEDADE DE
CARNES E SALADAS

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

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
Bem-vindos
Com uma decoração rústica, elegante e aconchegante, na Parrilla
Del Carmem você encontra um menu especialmente criado por
profissionais renomados da gastronomia.

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: (11) 4071-7956

www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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ABC tem queda no número de
internados e de óbitos por covid
Maior redução no número de óbitos em duas semanas foi em Santo André, 77,4%
WILSON DE SÁ ESPECIAL PARA
O DIÁRIO REGIONAL

A maioria das cidades do
ABC apresentou queda no
número de pessoas internadas
e de óbitos em duas semanas,
nas quais vigorou a fase emergencial do Plano São Paulo. Segundo levantamento feito pela
reportagem, a maior queda
no período foi registrada em
Santo André. De 28 de março
a 3 de abril os registros apontaram 550 pessoas internadas
na cidade; já entre 4 e 10 de
abril o número caiu para 258,
redução de 53,1%. Na mesma
base comparativa foram, respectivamente, 31 e sete óbitos, queda de 77,4%.
A Prefeitura de São Bernardo informou que no dia 26
de março 470 pessoas estavam
internadas na rede municipal
com diagnóstico de covid-19.
No dia 3 de abril, o número
caiu para 425 e no dia 10 para
397. Quanto aos óbitos, no
período de 26 de março a 3
de abril foram confirmados
94 óbitos em decorrência da
doença e outros 105 entre os
dias 3 e 10 de abril.

Na contramão das duas cidades vizinhas, São Caetano
teve aumento no número de
óbitos entre os dias 20 de março e 10 de abril. Entre 26 de
março e 2 de abril ocorreram
43 mortes pela doença, já de 3
a 10 de abril 50 pessoas foram
a óbito em decorrência do coronavírus. Cenário semelhante se
observou no número de internações. Na mesma base comparativa foram 28 e 38 internações, respectivamente.
Em Rio Grande da Serra, o
número de internações saltou
de 6 para 9 entre os dias 23 de
marços a 9 de abril, e de óbitos
de 64 para 76, ou seja, 50% a
mais em internações e alta de
18,8% no número de mortes.
Em Ribeirão Pires, de 26 de
março a 3 de abril havia 35 pacientes internados, em média,
e de 3 a 10 de abril, 22. Já em
relação às mortes, entre os dias
26 de março e 3 de abril ocorreram 11 óbitos e de 3 a 10 de
abril mais 11.
Diadema não respondeu
aos questionamentos da reportagem até o fechamento da
edição. Entretanto, segundo
informações do Instituto ABC

Gabriel Inamine/PMSBC

Em São Bernardo o número de internações caiu de 470 para 397

Dados, em 14 dias a variação da
média de casos na região caiu
16,9% e de mortes, 10,8%.
n ESTADO
O secretário da Saúde do
Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou que a fase
emergencial, que esteve em vigor entre 15 de março e o último
domingo (11) reduziu as internações em Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) em 17,5% na
Grande São Paulo. O número,
segundo o secretário, significa

quase 1,3 mil pacientes a menos nas unidades.
“A fase emergencial trouxe
respostas importantes em termos de proteção à vida. Além
disso, tínhamos, no início da semana passada, 92,5% de ocupação dos leitos de UTI na Grande
SP. Hoje, estamos com 84% de
taxa de ocupação”, disse Gorinchteyn. “Isso mostra o impacto
de controle da pandemia a partir do momento que você diminui a circulação de pessoas e,
com ela, a circulação do vírus.”

Municípios da região iniciam vacinação contra a gripe
O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira (12) a
Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza e
os municípios do ABC já deram
início à imunização. A previsão é
de que a campanha seja realizada
em três etapas e termine em 9
de julho, tendo vacinado cerca
de 80 milhões de brasileiros dos
grupos prioritários, definidos segundo critérios da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Em São Bernardo a aplicação
das doses está sendo realizada
em 27 Escolas Municipais de
Educação Básica (EMEBs) do
município, das 9h às 15h, sem
necessidade de agendamento.
Nesta primeira etapa devem se
vacinar profissionais da Saúde,
crianças de 6 meses a menores
de 6 anos, gestantes e mulheres
no pós-parto e indígenas.
Uma das primeiras imunizadas em São Bernardo foi a pequena Isabela, de 4 anos. Ela estava
acompanhada da mãe, Simone
de Cassia Viana, e da avó, Marli
Caires, 79 anos. “A vacinação é
muito importante para proteger
a população. Minha mãe também já tomou a primeira dose da

CONFIRA AS FASES E GRUPOS PRIORITÁRIOS
1ª FASE: 12/04 a 10/05 - Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
de idade, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde;
2ª FASE: 11/05 a 08/06 - Idosos com 60 anos ou mais e professores das escolas públicas e privadas(escola básica e universidades);
3ª FASE: 09/06 a 09/07 - Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência
permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema
prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas
socioeducativas e população privada de liberdade.

vacina contra a covid-19 e está
esperando a segunda”, comenta
Simone. Para Luiz Bento Ferreira, 53 anos, pai do pequeno
Igor, 4 anos, todos devem fazer
a sua parte e se proteger. “Fiz
questão de trazer ele logo no início da campanha”, afirmou o morador do bairro Ferrazópolis.
Em São Caetano o públicoalvo pode ser vacinado no drive
thru montado em frente à EMEF
(Escola Municipal de Ensino
Fundamental) Leandro Klein
(Rua Prestes Maia, 100, Bairro
Nova Gerty), de segunda a sextafeira, das 8h às 16h.
Para as crianças, além do drive

thru, a campanha ocorre no Centro Municipal de Imunização da
USCA (Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente) Amabili
Moretto Furlan (Rua Goitacazes,
301, Bairro Santo Antônio), de
segunda a sexta-feira, das 8h às
16h, e aos sábados, das 8h às 12h.
No local também é atualizada a
carteira de vacinação.
A Prefeitura de Santo André
deu início nesta segunda à campanha de vacinação contra gripe
nas 32 unidades de saúde do município. A imunização acontece de
segunda a sexta, das 8h às 17h.
Mauá e Ribeirão Pires também deram início à vacinação

contra a Influenza. A prefeitura mauaense afirmou que para
evitar aglomerações nas UBSs
(Unidades Básicas de Saúde), a
Secretaria de Saúde orienta os
públicos-alvos a ficarem atentos
ao calendário (veja ao lado), pois
há garantia de vacinas a estes grupos e a aplicação das doses será
realizada de segunda a sexta, sem
a necessidade de as pessoas correrem para as unidades apenas
no início da semana.
A Prefeitura de Diadema
decidiu antecipar para o último
sábado (10) o início campanha
contra a influenza. Os usuários
deverão procurar o posto de vacinação de acordo com o calendário.
n COVID
O Ministério da Saúde não
recomenda que seja feita a aplicação das vacinas contra a covid-19
e contra a influenza conjuntamente. A pasta recomenda que
as pessoas que estiverem nos
grupos prioritários procurem se
vacinar antes contra a covid-19.
Especialistas recomendam intervalo de pelo menos 14 dias entre
as vacinas. (Angelica Richter e Reportagem Local)

Fase vermelha movimenta ruas de SP
com drive-thru e comércio informal
Em São Paulo, o primeiro
dia de retorno à fase vermelha
do plano estadual de combate à covid-19 foi marcado
por aumento da movimentação nos principais centro de
comércio popular da capital
nesta segunda-feira (12). Nos
restaurantes, a retomada é
mais lenta. Nesta fase, menos
restritiva que a emergencial,
podem funcionar apenas serviços essenciais, como mercados e farmácias; lojas e restaurantes têm autorização para
oferecer drive-thru, delivery e
take away (retirada).
O atendimento presencial
das lojas de material de construção, embora já estivesse
permitido por meio de liminar
judicial, agora passa a ser autorizado.Também foi autorizada a reabertura das escolas
de ensino básico na cidade.
A Rua 25 de Março, um dos
principais centros de comércio
popular, esteve movimentada
ao longo da manhã. A maioria
dos estabelecimentos seguiu
a recomendação de entregar
produtos que já haviam sido
encomendados pelo telefone,
site ou whatsapp; outros fizeram a venda ali mesmo na
hora, sem deixar o cliente entrar na loja.
“Conseguimos dobrar as
vendas que vínhamos fazendo
só pelo site”, diz o funcionário

de uma loja de armarinhos.
Na região do Brás, o
movimento foi intenso, principalmente por causa do comércio informal. Diversas
pessoas circulavam com sacolas e carrinhos. Houve filas e
aglomerações porque alguns
comerciantes vendiam mercadorias nas calçadas. Na Rua
Rodrigues Santos, os produtos
eram vendidos na própria via,
o que estreitava o espaço para
circulação dos veículos. Muitos comerciantes e compradores não usavam máscaras.
A Associação dos Lojistas
do Brás critica a falta de fiscalização da prefeitura. “As
aglomerações vêm acontecendo desde a fase emergencial e são cada vez maiores.
O comércio continua com
as portas fechadas e vendas
pela internet. Não tem fiscalização para a ilegalidade.
É uma discrepância”, critica
Inês Ferreira, secretária executiva da entidade.
A associação afirma que a
procura foi pequena nas lojas
legalizadas neste primeiro
dia. “A procura está acontecendo, mas não é muita
coisa. Esse serviço representa mais ou menos 20%
do faturamento dos lojistas”,
completa Inês Ferreira. Procurada, a prefeitura ainda
não se manifestou. (AE)

ABC vai receber
equipamentos do
Cemaden para áreas de
risco de deslizamentos

Ao completar
50 anos, Municipal
de Santo André
recebe melhorias

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), unidade de pesquisa do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), fará a instalação
de 15 plataformas de coleta
de dados geotécnicas (PCDs
geotécnicas) nas áreas de alto e
muito alto risco de deslizamentos no ABC.
Cada plataforma é composta por sensores geotécnicos
e pluviômetro automático. Os
equipamentos possibilitam o
estabelecimento de correlação
entre a quantidade de chuva e
a umidade do solo, fatores que
desencadeiam o deslizamento
e movimento de massa nas encostas urbanas.
Para viabilizar o projeto, a
equipe do Projeto RedeGeo, do
Cemaden finalizou a identificação, em fevereiro, dos locais
adequados para a instalação das
plataformas em seis municípios:
Santo André, São Bernardo Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra. (RL)

Principal espaço cultural da
cidade, o Teatro Municipal de
Santo André completa 50 anos
de sua inauguração nesta terçafeira (13). A data é marcada pela
entrega de algumas das melhorias previstas para o espaço.
A principal, a restauração das
poltronas entregues na última
quinta-feira (8), no aniversário
de 468 anos da cidade. O restauro resgatou o desenho original
das poltronas, elaborado pelo
designer-arquiteto Jorge Zalszupin para a empresa L’Atelier.
O trabalho incluiu desde o
tratamento da estrutura, assentos rebatíveis, enchimento em
espuma D30 e o revestimento
em couro ecológico cor Orion
Ocre, tom original à época da
inauguração do teatro.
Outro serviço já executado
foi a troca da cobertura do
teatro. Estão previstas ainda
outras ações, como a impermeabilização, revitalização do saguão, readequação da bilheteria,
revitalização e readequação do
sistema de iluminação. (RL)
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CURTAS
PAulo gustAvo

Irmã pede fim
de fake news
Após comunicado oficial
sobre o agravamento do estado de saúde do ator Paulo Gustavo, internado por complicações da covid-19 desde 13 de
março, Ju Amaral publicou em
sua rede social neste domingo
(11) apelo para deter as fake
news que noticiam a morte de
seu irmão. O ator segue lutando contra a doença.
“Imagine-se passando pelo momento mais difícil da
sua vida, na qual seu irmão, a
pessoa mais importante para
você, está lutando pela vida.
Você precisa ser forte, tirar forças de lugares que nem sabia
que tinha, para apoiar a sua
mãe, uma senhora de idade
que teme pela vida de seu filho.
Agora, imagine-se passar por
isso, tendo de constantemente
ler notícias enganosas, como
por exemplo, que seu irmão
perdeu a batalha.”
Ju Amaral pediu mais empatia. “Por isso, eu suplico aos
jornalistas, que tenham empatia e deixem de espalhar notícias falsas buscando ganhar
cliques ou visibilidade às custas
de nossa angústia e a dos fãs.
Cada mensagem ou ligação
que recebemos de algum parente ou amigo que leu alguma
fake news, buscando esclarecer
os fatos, vem como uma flecha
em nossos corações.” (AE)
nA rede

A Pequena Semente
do Tempo em cartaz
De 15 a 18 e 23 e 24 deste
mês, às 16h, será exibida a
peça “A Pequena Semente do
Tempo” no Youtube da companhia Navega Jangada, grupo
de Santo André. O texto e a direção é de Talita Cabral.
Julieta é uma menina de
7 anos, brincalhona, arteira e
curiosa como qualquer criança
de sua idade. Seu avô Nono é
um senhor sábio, contador de
histórias, e grande amigo de
um tal de... tempo.
Os dois tem algo em comum: aproveitar esse tal
tempo, mesmo que de formas
diferentes. Essa relação de
amizade e companheirismo
entre os dois, faz com que possam embarcar em um mundo
lúdico de histórias contadas através da manipulação
de objetos, roupas, tecidos,
mamulengos e sombras. Essas histórias ganham vida no
tempo ágil de Julieta através
das “janelas da imaginação”.
A companhia Navega
Jangada de Teatro, fundada
em meados de 2008 em Santo
André, já vinha desenvolvendo
desde 2006 trabalho de pesquisa que tem como algumas
de suas referências o teatro
popular, a corporalidade do
ator, o teatro de animação, a
linguagem não verbal, o circo e
a música (ao vivo) como forma
de narrativa.
Estreou com o espetáculo
Nas terras de Kublai Khan em
agosto de 2008 no Sesc Santos
e desde então possui um vasto
repertório de espetáculos, contações e intervenções.
Serviço - “A Pequena Semente do Tempo” - Gratuito.
Youtube: https://www.youtube.com/user/navegajangada. (Reportagem Local)

Cia. Mundu Rodá apresenta espetáculo
teatral Memórias da Rabeca pelo Youtube
Companhia convida o público para uma viagem pelas memórias e histórias dos rincões do Brasil
A Cia. Mundu Rodá realiza, de 16 a 21 deste mês, às
19h, apresentações gratuitas
e com tradução em Libras do
espetáculo “Memórias da Rabeca”, pelo Facebook (www.
facebook.com/munduroda) e
Youtube (www.youtube.com/
munduroda). Na sequência
de cada apresentação, o grupo
promove bate-papo do público
com integrantes da equipe de
criação do espetáculo e mestres rabequeiros convidados
como Luiz Paixão (CondadoPE), Zé Pereira (Ariri-SP), Nelson da Rabeca e Dona Benedita (Marechal Deodoro -Al).
A apresentação revela
memórias guardadas por sete
rabecas, trazendo à luz histórias
e personagens que ficaram e
continuam à margem - da sociedade, da mídia e da justiça
brasileira. Memórias que ecoam
e atravessam os tempos e seus
guardiões - os rabequeiros
brasileiros - colocando em foco
dinâmicas das relações entre o
humano e a rabeca.
“Assim como nós, cada rabeca é única e possui uma persona
sonora - afinam e desafinam.
Cada rabeca tem sua digital sonora e cultural, e entre inúmeras

Divulgação/Daniel Cunha

Quilombola e Indígena do Litoral Paulista, também por meio
de pesquisa histórica sobre rabequeiros que marcaram a música
e a poesia no Brasil, além da pesquisa de campo continuada da
Cia. Mundu Rodá junto aos rabequeiros do Nordeste Brasileiro
(Pernambuco, Alagoas e Rio
Grande do Norte)
“Nos anos em que residimos na Zona da Mata Pernambucana, aprendemos com
nossos mestres e mestras que o
aprendizado e a criação artística não são instâncias isoladas.
Ali, as brincadeiras, as festas
e os ritos são manifestações
que refletem o modo como a
comunidade entende as relações em várias esferas da vida.
Do mesmo modo, buscamos
este caminho na criação e na
pedagogia que desenvolvemos,
onde vida e arte ecoam juntas
para expressar as possíveis e
diferentes visões de mundo,”
explica o grupo.
As apresentações de Memórias da Rabeca fazem parte
da Mostra de Repertório da
Mundu Rodá, que começou
com apresentações de “Vida de
cão, coração de herói”. (Reportagem Local)

Apresentação traz à luz histórias e personagens que continuam à margem da sociedade, da mídia e da justiça

possibilidades de ser e se reinventar, elas documentam histórias,
por vezes inesperadas, de lugares
quase esquecidos deste país”,
afirma a Cia. Mundu Rodá.
n RESISTÊNCIA
Memórias da Rabeca é uma
obra de resistência poética dividida em sete atos: Cegos Rabequeiros; Maneirinha; Boi da Mão
de Pau; Cultura Caiçara; Fandango

- Resistência e Tradição; Iauaretê;
Minha Chã e Redemunho. Cada
movimento é inspirado na obra
de poetas e rabequeiros, como
Cego Oliveira, Cego Aderaldo e
Cego Sinfrônio, Seu Nelson (AL)
e Fabião das Queimadas (18481928), ex-escravo que comprou
sua liberdade e de seus familiares
com sua música e poesia.
Além de inspirações em
histórias, mistérios e causos

sobre tocadores pactários,
como no conto “Meu Tio, o
Iauaretê”, de Guimarães Rosa,
e na cultura caiçara Paulista,
suas relações com o Fandango
e seus mutirões, e suas principais questões sociais, políticas e ambientais.
O espetáculo é fruto de intensa pesquisa artística realizada
por meio do intercâmbio com
rabequeiros da Cultura Caiçara,

Itaú Cultural lança projeto
voltado à criação de cenas teatrais
De quinta-feira a domingo
(15 a 18) o Itaú Cultural estreia a programação virtual
“Cena Agora”, projeto do Núcleo de Artes Cênicas que tem
como proposta exibir cenas
criadas especialmente para o
programa a partir de alavancas poéticas provocadas por
questões atuais.
Nesta primeira edição,
a temática Encruzilhada
Nordeste(s): (contra)narrativas
poéticas conduz uma programação de bate-papos e seis apresentações de artistas de cinco
diferentes estados da região. A
proposta é criar uma pluralidade
de perspectivas sobre o tema,
questionando as construções estereotipadas ou colonizadas das
identidades nordestinas diante
da diversidade polifônica desse
universo.
Cena Agora – Encruzilhada
Nordeste(s): (contra)narrativas
poéticas tem início na quintafeira (15) com mesa de abertura, que leva ao público um
olhar para o tema da programação antes de levá-lo à cena.
Para tanto, reúne a encenadora, pesquisadora e pedagoga
teatral Maria Thais e o historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr., autor do livro A
invenção do Nordeste e outras
artes, que serviu de base para
o premiado espetáculo teatral
A invenção do Nordeste, do
grupo Carmin, do Rio Grande
do Norte. Este conta a história
de um diretor que é contratado
para selecionar um ator nordestino que possa interpretar
com maestria um personagem
nordestino. Os selecionados
para o papel passam a refletir
sobre sua identidade, cultura

e história pessoal, descobrindo
que ser e viver um personagem
nordestino não é fácil.
Criações, de sexta-feira a
domingo (16 a 18), as reflexões
são levadas ao Palco Virtual
com a exibição de duas cenas de
no máximo 15 minutos a cada
noite. Em seguida, o público é
convidado a participar de um
bate-papo com os elencos e
críticos e artistas convidados.
Na sexta-feira, o grupo
de teatro Clowns de Shakespeare, do Rio Grande do
Norte, apresenta uma cena
feita para o Encruzilhada Nordeste, tentando unir as provocações do tema à pesquisa que
o grupo vem fazendo sobre
criação cênica online.
A programação traz, ainda,
“Onan Yá – A caminhada da
sacerdotisa”, da diretora teatral
e dramaturga baiana Onisajé.
No trabalho, a atriz e dançarina Fabíola Nansure e o
ator Nando Zâmbia narram,
cênica e poeticamente, um
pequeno recorte da caminhada de vida da yalorixá Mãe
Rosa de Oyá, sacerdotisa do
Ilê Axé Oyá L´adê Inan, na
cidade baiana de Alagoinhas.
Heróis - No final de semana, a programação abre com
cenas que levam ao público
figuras em situações ou dilemas heroicos.
Serviço - Todas as atividades acontecem às 20h pela
plataforma Zoom e são seguidas por conversas dos elencos
com críticos e artistas convidados. Gratuitos, os ingressos devem ser reservados via Sympla.
Para mais informações, basta
acessar www.itaucultural.org.
br. (Reportagem Local)
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Filhos da quarentena - o impacto
no desenvolvimento das crianças
Segundo especialista, os pequenos têm apresentado alterações de comportamento
O distanciamento social,
por conta da pandemia do
coronavírus, vem afetando a
vida das crianças no último
ano. A regra – necessária e
importante - orientada pelas
autoridades de saúde para
controlar a disseminação do
vírus, trouxe consequências
duras, que afetam também as
crianças em desenvolvimento.
A rotina, fator importante na
primeira infância, foi totalmente afetada pela crise sanitária. Mesmo os pequenos que
não frequentavam a escola sofrem com as mudanças.
Estudo realizado recentemente por uma universidade
chinesa sobre os efeitos do estresse da pandemia no desenvolvimento infantil apontou
que 36% dos pais perceberam
dependência excessiva dos filhos. O levantamento ainda
mostra que 21% das crianças
tiveram problemas no sono;
18%, falta de apetite e 13% ficaram mais agitadas no período de isolamento.
Segundo o ortopedista
pediátrico David Nordon, os
brasileirinhos que estão na fase
de aprender a falar e a andar

têm apresentado mudanças.
“Com a restrição do convívio
social houve aumento nos relatos dos pais sobre atrasos na
fala, alterações de sono, humor,
apetite, maior irritabilidade e
dependência. Além disso, em
alguns casos, comentam sobre
a regressão etária. A ausência
de contato com outras crianças
atrasa esse desenvolvimento
social tão importante nesse estágio da vida”, explica Nordon.
O médico ainda ressalta que,
“presas” em pequenos espaços,
sem contato com o mundo
exterior, essas crianças ficam
desestimuladas e o avanço das
suas habilidades motoras é
comprometido. “É essencial a
experiência de subir ladeiras,
balançar, correr, pular. Existe
também o estímulo sensorial
que, por conta do isolamento,
fica restrito. A sensação de
pisar descalço na grama e na
areia, que auxiliam o desenvolvimento do equilíbrio, por
exemplo, não pode acontecer
nesse momento”, explica.
n BRINCADEIRAS
Com a suspensão dos passeios e brincadeiras ao ar livre,

Pixabay

Com isolamento, avanço das habilidades motoras fica comprometido

os parques e praças estão em
baixa, assim como o “estoque”
de vitamina D diária, tão importante para o organismo humano, inclusive para a manutenção
da imunidade. Por outro lado,
fatores prejudiciais à saúde estão em alta, como o aumento de
peso e as dores no corpo causadas pelo sedentarismo.
Quem estava aprendendo
a nadar, a andar de bicicleta ou
qualquer outra prática esportiva, teve de parar. De acordo com
o médico, isso é muito frustrante. A nova rotina - permanecer
em casa constantemente - na

companhia de adultos, que estão exaustos e desmotivados,
interfere muito na condição física e emocional dos pequenos.
“Não existe receita de bolo
para nada. No entanto, o
cenário exige muito equilíbrio.
Lidar com as próprias angústias
já é difícil. Imagine ter filhos
angustiado.s Ser paciente, conversar, mesmo com os menorzinhos é essencial, já que entendem as nossas expressões
faciais e tom de voz. Dentro do
possível, mantenha o corpo e a
mente dessa criança ativos”, destaca. (Reportagem Local)
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Estudo aponta mais eficácia da Coronavac
com intervalo maior entre doses

Artigo científico em préprint (ainda sem revisão por
pares) aponta que a eficácia da
Coronavac contra a covid-19 é
maior do que o dado anteriormente divulgado. A chamada
eficácia primária, que representa a proteção da vacina contra a doença em qualquer intensidade, passou de 50,38%
para 50,7%, chegando a 62,3%
com intervalos maiores entre
as doses. Contra casos moderados, o imunizante tem
eficácia de 83,7%, quando o
dado anterior apontava 78%.
As informações constam
de artigo elaborado pelos profissionais que conduziram os
testes da Coronavac no Brasil,
liderados pelo Instituto Butantan. O documento foi submetido para análise da revista
científica The Lancet. O estudo
avaliou o efeito da vacina em
12,4 mil voluntários em 16
centros de pesquisa no país e
teve os primeiros resultados
divulgados pelo governo de
São Paulo em 7 de janeiro. A
vacina começou a ser aplicada
nacionalmente no dia 18 de janeiro e a produção pelo Butantan representa a maior parte
das doses distribuídas até aqui.
“Esse estudo corrobora o
que já havíamos anunciado há
cerca de três meses e nos dão
ainda mais segurança sobre a
efetiva proteção que a vacina
do Butantan proporciona.

Não resta nenhuma sombra
de dúvida sobre a qualidade do
imunizante”, afirmou em nota
à imprensa Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.
A análise aponta que os
resultados de eficácia podem
melhorar se houver intervalo maior entre as doses.
No estudo, a maior parte
dos voluntários receberam
as vacinas com intervalo de
14 dias dada a urgência para
análise do imunizante e necessidade de proteção dos
profissionais de saúde.
Os pesquisadores acreditam que um período de 28
dias seja o mais adequado.
“Os dados sugerem que é recomendável encorajar intervalos maiores entre as doses,
como 28 dias, na implementação da vacina”, escrevem.
A bula da Coronavac estipula o intervalo para a segunda dose como de 14 a 28
dias, mas a aplicação a partir
do 21º já é defendida pelo
Butantan desde e janeiro.
Intervalo ainda maior entre
as doses chegou a ser cogitado como forma de ampliar
a cobertura da vacinação e
acelerar a aplicação, o que
acabou não sendo implementado. Um intervalo superior a
28 dias não é consenso entre
os especialistas diante dos
efeitos não estudados sobre a
eficácia do imunizante. (AE)

Especialista alerta para a importância Dia Mundial da Voz - conheça cuidados
das sequelas cardiológicas pós-covid-19 básicos para mantê-la sempre saudável
No início da pandemia pouco se sabia sobre a ação do vírus
no organismo e, hoje, mais de
um ano depois, muitos estudo
ajudam a entender os sintomas
e sequelas da Covid-19. Já se
sabe, por exemplo, que pacientes com doenças cardiovasculares ou comorbidades como
hipertensão arterial e diabetes,
apresentam maior risco de desenvolverem casos mais graves.
Por outro lado, também já
existe comprovações de complicações cardiovasculares em pacientes que, se infectaram com
o vírus sem problemas cardíacos e, após o teste positivo, relataram arritmia cardíacas, inflamação do músculo cardíaco,
além de quadros de infartos do
miocárdio. Em todos esses casos pode haver recuperação do
coração, mas também podem
ocorrer sequelas com limitação
para o resto da vida.
Especialistas têm observado
essas mudanças em cerca de
20% dos pacientes hospitalizados, que não apresentavam

cardiopatias prévias, e em 50%
dos que já eram acometidos por
doenças do gênero. Além disso,
alguns medicamentos usados
no tratamento da Covid-19
também podem aumentar o
risco cardiovascular global.
Segundo a cardiologista Renata Christian Félix, da Clinica
Villela Pedras, as queixas mais
comuns deixadas pela Covid,
em relação ao sistemas cardiovascular são: cansaço, falta de
ar, dor no peito e palpitações.
“É importante lembrar
que o uso excessivo tanto de
sal quanto de bebida alcoólica, são fatores que já estão
relacionados a compensação
clínica em pessoas que apresentam problemas cardíacos,
pois eles predispõe o aumento
da pressão arterial, aumento
da retenção de líquidos no organismo, além de aumentar as
chances de arritmia cardíaca.
Se a pessoa já apresenta algum
histórico de doença cardíaca,
ou de hipertensão e diabetes,
ela deve tomar maior cuidado

Divulgação

Renata Félix: as queixas mais comuns são cansaço e falta de ar

em relação a sua saúde e evitar
o excesso de sal e bebida alcoólica”, afirma.
A especialista explica que
após ser curado da covid-19, só
é necessário investigar sequelas
cardíacas se a pessoa apresentar
sintomas como cansaço, falta de
ar, palpitações, dor no peito, ou
se, durante o curso da doença,
foi identificada pelo médico
alguma alteração que sugira
o aparecimento de problema
cardíaco. (Reportagem Local)

Comemorado no dia de 16
de Abril, o país se mobiliza todos
os anos para realizar ações que
atuem na conscientização sobre
os cuidados e preservação da
voz. “Muitas pessoas não se dão
conta de que as alterações vocais
podem ser sinais de doenças,
como o câncer de laringe, por
exemplo”, alerta a otorrinolaringologista Maura Neves do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP).
A médica explica que entre os principais sintomas de
alerta para problemas vocais
estão, rouquidão, tosse frequente, alterações no timbre
da voz, pigarro, dor ou cansaço
para falar. Os sintomas podem
esconder laringites (infecção
viral ou bacteriana na laringe e
cordas vocais). Muitas vezes associada a sintomas de gripe e
resfriados - dor de cabeça, obstrução nasal, coriza e tosse.
A rouquidão nestes casos
tem resolução em poucos dias.
Nódulos, cistos e pólipos são

alterações benignas e os pacientes com algum desses problemas apresenta rouquidão
mais prolongada. Podem ocorrer também cansaço ou dor
(na garganta) para falar. No
caso do câncer, Maura explica
que a doença pode atingir as
pregas vocais ou outras partes
da laringe (garganta). Nestes
casos a duração da rouquidão
é maior. Pode ocorrer ainda,
dor para falar ou engolir além
de surgimento de gânglios (ínguas) no pescoço.
Apesar de muitas vezes
a voz rouca ser considerada
“normal”, uma rouquidão
sugere problema nas cordas
vocais. Quando estamos sem
voz e continuamos a falar a
tendência é que ocorra uma
piora da qualidade da voz. Ou
seja, ficamos cada vez mais
roucos. Isso também significa
mais inflamação ou lesão nas
pregas vocais. Em alguns casos essa inflamação provoca
uma cicatriz, ou seja, uma
rouquidão mais permanente.

Por isso é importante ficar
atento aos sinais da voz.
Maura Neves lista 12 cuidados que garantem a saúde vocal.
• Não gritar ou falar alto;
• Evite falar em tom que
não seja o seu;
• Evite cochichar;
• Falar pausadamente com
boa articulação das palavras;
• Não fumar;
• Evite bebidas gasosas ou
alimentos que causem dificuldades de digestão;
• Evite bebidas alcoólicas;
• Evitar falar excessivamente durante exercícios físicos, quando gripado ou com
alguma crise alérgica;
• Realize pausas para repouso vocal durante o trabalho;
• Beber bastante agua
(temperatura fresca ou ambiente);
• Não pigarrear excessivamente;
• Evite ambientes com
poeira, mofo ou cheiros fortes.
(Reportagem Local)
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TERMo DE aCoRDo DE PaRCELaMENTo E CoNFissÃo DE DÉBiTos PREviDENCiÁ-Rios (aCoRDo CaDPREv Nº
00351/2021)
DEvEDoR: Diadema/sP
CREDoR: iPRED – instituto de Previdência
do servidor Municipal de Diadema
As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcelamento
e Confissão de Débitos Previdenciários com
fundamento na Lei n° L.C. 488/2021 e em
conformidade com as cláusulas e condições
abaixo : Cláusula Pri-meira - DO OBJETO O
IPRED- Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Diadema é CREDOR junto ao
DEVEDOR Municípios de Diadema da quantia de R$ 306.159.032,87 (trezentos e seis milhões e cento e cinquenta e nove mil e trinta e
dois reais e oitenta e sete centavos), correspondentes aos valores de Repar-celamento
de acordo celebrado em 2002 devidos e não
repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos,
relativos ao período de 01/1999 a 08/2002,
cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP
anexo. Pelo presente instrumento o/a Municípios de Di-adema confessa ser DEVEDOR
do montante citado e compromete-se a quitálo na forma aqui estabelecida. O DEVEDOR
renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela
exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito
do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a
existência de outras importâncias devidas e
não incluídas neste instrumento, ainda que
relativas ao mesmo período. Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO O montante de R$
306.159.032,87 (trezentos e seis milhões e
cento e cinquenta e nove mil e trinta e dois
reais e oitenta e sete centavos), será pago
em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.530.795,16 (hum milhão e
quinhentos e trinta mil e setecentos e noventa
e cinco reais e dezesseis centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira. A primeira parcela, no valor R$
1.530.795,16 (hum milhão e quinhentos e trinta mil e setecentos e noventa e cinco reais e
dezesseis centavos), vencerá em 28/05/2021
e as demais parcelas na mesma data dos
meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira. O DEVEDOR se
obriga, também, a consignar no orçamento
de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das
contribuições que vencerem após esta data.
A dívida objeto do reparcelamento constante
deste instrumento é definitiva e irretratável,
assegurando ao CREDOR a cobrança judicial
da dívida, atualizada pelos critérios fixados
na Cláusula Terceira até a data da inscrição
em Dívida Ativa. Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério
da Previdência Social todas as informações
referentes ao presente acordo de re-parcelamento através dos documentos constantes
nas normas que regem os Regimes Próprios
de Previdência Social. Cláusula Terceira - DA
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A apuração
do novo saldo devedor, será calculado a partir da diferença entre o valor originalmente
consolidado do termo de parcelamento em
vigor e o valor total das prestações pagas
posteriormente, ajustadas a valor presente
na data de formalização do termo em vigor,
sendo essa diferença atualizada até a data
de consolidação do reparcelamento pelo IPCFIPE acumulado, acrescidos de juros legais
simples de 0,50% ao mês (valor expresso).
Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas
determinadas na Cláusula Segunda serão
atualizadas pelo IPC-FIPE acumulado desde
o Página 1TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV
Nº 00351/2021) mês da consolidação dos
débitos até o mês anterior ao do vencimento
da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua
apuração acrescido de juros legais simples
de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por
cento ao mês), acumulados desde o mês da
consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter
o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo
segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor
atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde
o mês do vencimento até o mês anterior ao
do pagamento da respectiva parcela em que
tenha sido disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros
legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados
desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do paga-mento e multa de 0,50% (zero
vírgula cinquenta por cento). Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM O DEVEDOR
vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos
valores: a) das prestações acordadas neste
termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma
da cláusula terceira; b) das con-tribuições
previdenciárias não incluídas neste termo
de acordo de parcelamento e não pagas no
seu vencimento, devidamente atualizadas,
na forma da legislação do ente. A vinculação
será formalizada por meio do fornecimento ao
agente financeiro responsável pela liberação
do FPM da “Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM”, conforme anexo a este
termo, e deverá permanecer em vigor até a
quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO Constituem
motivo para rescisão deste termo de acordo
de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3
(três) prestações consecutivas ou alternadas;
c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências
a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses
consecutivos ou alternados. Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE A assinatura do
presente termo de acordo pelo DEVEDOR
importa em confissão definitiva e irretratável
do débito, sem que isso implique em novação
ou transação, configurando ainda, confissão
extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353
e 354, do Código de Processo Civil, devendo
o mon-tante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo
como dívida fundada com a unidade gestora
do RPPS. Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE O presente termo de acordo de reparcelamento e confissão de débitos previdenciários
entrará em vigor na data de sua publicação.
Cláusula Oitava - DO FORO Para dirimir
quaisquer dúvidas que porventura venham
surgir no decorrer da execução do presente
termo, as partes, de comum acordo, elegem
o foro de sua Comarca. Para fins de direito,
este instrumento é firmado em 2 (duas) vias
de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.
Diadema - SP / 07/04/2021
Prefeitura Municipal de Diadema
José de Filippi Jr.
IPRED- Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Diadema
Rubens Xavier Martins
iNsTiTUTo DE PREviDÊNCia
Do sERviDoR MUNiCiPaL DE DiaDEMa
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 30 de 12/04/2021: Exonera, a
pedido, a contar de 07/04/2021, a servidora
MIRIAM IGESCA DOS SANTOS, Agente Administrativo II, prontuário nº 001.224, nomeada através da Portaria nº 307, de 23/11/2018,
do quadro de pessoal efetivo do IPRED.
PORTARIA Nº 31 de 12/04/2021: Exonera,
a pedido, a contar de 07/04/2021, o servidor VICTOR AUGUSTO PRANDATO FALCON, Agente Administrativo II, prontuário nº
001.227, nomeado através da Portaria nº 227,
de 12/08/2020, do quadro de pessoal efetivo
do IPRED.
iNsTiTUTo DE PREviDÊNCia
Do sERviDoR MUNiCiPaL DE DiaDEMa
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA CONCURSADO
Convocamos as classificadas abaixo, aprovadas no Concurso Público 001/2018 do
IPRED – Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Diadema, para entrevista préadmissional, em nossa sede situada na Rua
Orense, 41 – 17º andar – Centro - SP – CEP
09920-650 – Fone: (11) 4043-3779.
O não comparecimento e inexistência de prévia comunicação por escrito, nos indicará a
desistência ao cargo. Comparecer munido de
documento de identificação.
Dia 15 de abril de 2021 às 10h30
Cargo de Agente Administrativo II – Concurso
001/2018
Classif. Nome
7 Erica da Silva Carvalho de Moraes
Documento – 22.913.239-SSP/SP
8 Jessica da Silva Freitas
Documento – 47.641.517-2
Diadema, 12 de abril de 2021.
RUBENS XAVIER MARTINS
– DIRETOR SUPERINTENDENTE
EDiTaL DE CoNvoCaÇÃo
DE assEMBLEia GERaL
EXTRaoRDiNÁRia
assembleia Geral Extraordinária
Convocação
Convidam-se os senhores quotista da CoNsTRUToRa PaMPas LTDa, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita na RFB CNPJ
nº 47.157.235/0001-55, com sede social à
Rua Baffin nº 32 / 60, Jardim Maria Adelaide, Município de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, CEP: 09750-620, a se
reunirem em assembleia geral extraordinária,
a realizar-se na sede social da empresa, no
dia 05 de Maio de 2021, às 9:00h em primeira convocação e às 9h30mint em segunda
convocação, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1) Arquivamento do
inventário de Zelinda Luiza Dall’Igna Morés,
para a inclusão dos herdeiros: João Luiz
Morés e João Francisco Dall’Igna Morés,
como sócios da empresa; 2) Oferecimento de
venda aos demais sócios das quotas sociais
dos sócios: João Luiz Morés; João Francisco
Dall’Igna Morés e Maria Eliza Dall’Igna Coimbra; e 3) Consolidação e nova redação do
contrato social. Ficam os quotistas advertidos
que, estando presente 75% do Capital votante e em segunda convocação pelos números
dos presentes, conforme preconiza o artigo
1.074 do CCB. Caso esteja impossibilitado
de comparecer, poderá fazer-se representar
por outro sócio ou por advogado legalmente
constituído para este fim, caso vossa senhoria seja ausente concordará tacitamente com
as alterações aprovadas pelos presentes.
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Terça-feira, 13 de abril de 2021
EDITAIS DE PROCLAMAS
Diadema
Rua Silvio Donini, nº 222, Jardim Donini
Diadema - SP
CEP: 09920-530 Tel: (11) 4056-5683
E-Mail:contato@cartoriorcivildiadema.com.br
Faço saber que pretendem se casar
e apresentaram os documentos exigidos
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
MOACIR MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR e
LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
coordenador de vendas, nascido em São Paulo
- SP, aos 20/11/1989, residente em DIADEMA SP, filho de MOACIR MORAES DE OLIVEIRA
e de MARIA LUCIA VIEIRA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de
atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos
08/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho
de JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO e de
MARLUCIA GOMES DE CARVALHO;
JULIO CESAR DE ARAUJO e SANDRA RODRIGUES DE SOUSA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, sargento,
nascido em São Paulo - SP, aos 15/08/1972,
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO DE ARAUJO e
de LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, assistente financeiro, nascido em
Diadema - SP, aos 07/08/1978, residente em
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES
DE SOUSA e de JUELITA SOUSA;
ALEX FERREIRA VITAL e INGRID DOS
SANTOS SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, técnico, nascido
em São Paulo - SP, aos 04/02/1997, residente
em DIADEMA - SP, filho de CLAUDINEI FERREIRA VITAL e de ANA PAULA RODRIGUES
VITAL; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São
Paulo - SP, aos 20/01/2001, residente em
DIADEMA - SP, filho de FABIO DA SILVA e de
NOELI DOS SANTOS SILVA;

brasileira, solteiro, balconista, nascido em
Diadema - SP, aos 13/11/1999, residente em
DIADEMA - SP, filho de MARIVALDO PAULO
VIANA e de CLAUDIA SILVA VIANA;
DANILO BRITO DA SILVA e SIMONE FERREIRA LIMA, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, vendedor externo, nascido
em Diadema - SP, aos 25/08/1992, residente
em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO MARCOS
DA SILVA e de DALVA BRITO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar,
nascido em Diadema - SP, aos 03/09/1975,
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LIMA e de MARIA DO
CARMO COSTA FERREIRA;
LUCAS BERTIN TCHORDACH NUNES DA
SILVA e JULIANA ALVES SILVA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos
06/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho
de RONALDO NUNES DA SILVA e de AMANDA BERTIM TCHORDACH; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma,
nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1997,
residente em DIADEMA - SP, filho de VIVALDINO LAIA DA SILVA e de APARECIDA DA
SILVEIRA ALVES SILVA;
ADILSON DE JESUS SANTOS e MARIA
JACIANE DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico
em gerador, nascido em Diadema - SP, aos
11/02/1979, residente em DIADEMA - SP,
filho de MARIA CELIA DE JESUS SANTOS;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, recepcionista administrativo, nascido
em Bezerros - PE, aos 09/10/1986, residente
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDMILSON
DA SILVA e de SHIRLEY MARIA DA SILVA;

ROBSON DE SOUSA CARVALHO e KARINA
VIANA DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de cinema,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
16/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho
de VALDEMIR FERREIRA DE CARVALHO e
LUIZ CEZAR DE SOUZA BORGES e SILVANIA de FRANCISCA MARIA PEREIRA DE SOUSA;
DE ALMEIDA SILVA, sendo o pretendente: na- e a pretendente: nacionalidade brasileira, solcionalidade brasileira, divorciado, marceneiro, teiro, vendedora, nascido em São Paulo - SP,
nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1959, aos 17/02/1998, residente em DIADEMA - SP,
residente em DIADEMA - SP, filho de MANO- filho de ANTONIO RUBENS VIANA DA SILVA e
EL BORGES FILHO e de NEMESIA SOUZA de MARIA DE LOURDES DAS NEVES SILVA;
BORGES; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, secretaria, nascido em
Recife - PE, aos 04/05/1968, residente em LUCAS SANTANA DE CARVALHO e MARCIA
DIADEMA - SP, filho de AMARO GOMES DA REGINA DA SILVA PACHECO, sendo o preSILVA e de SOLANGE DE ALMEIDA SILVA;
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
assistente administrativo, nascido em São
Paulo - SP, aos 16/10/1994, residente em DIAGEOVANE CATANEO RODRIGUES e ANDRE- DEMA - SP, filho de ANDERSON GONÇALVES
ZA CARDOSO ARAUJO, sendo o pretendente: CARVALHO e de ANA CRISTINA DE SANTAnacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, NA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
nascido em São Paulo - SP, aos 19/06/1992, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP,
residente em Diadema - SP, filho de CLAU- aos 09/05/1996, residente em DIADEMA - SP,
DIO RODRIGUES e de ELIANA CATANEO filho de EDERSON ROGERIO QUEIROZ PARODRIGUES; e a pretendente: nacionalidade CHECO e de ROSEANE TORRES DA SILVA;
brasileira, solteiro, analista adm pessoal, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos MARCOS VIEIRA NASCIMENTO e KATIA
29/01/1995, residente em Diadema - SP, filho MARIA CANELA, sendo o pretendente: nade JORGE LUIS RODRIGUES DE ARAUJO cionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral,
e de BERNARDINA MENDES CARDOSO DE nascido em DIADEMA - SP, aos 13/03/1989,
ARAUJO;
residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO
ANTONIO NASCIMENTO e de LAURA VIEIRA
DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade
THIAGO DE MENDONÇA DA SILVA e STTE- brasileira, solteiro, analista de atendimento,
FANNY RYXXERNNY DE MELO BORGES, nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1987,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO
solteiro, repositor, nascido em São Gonçalo - BATISTA CANELA e de MARIA MADALENA
RJ, aos 14/12/1992, residente em DIADEMA DA TRINDADE CANELA;
- SP, filho de ROGERIO COELHO DA SILVA e
de ITACI CONCEIÇÃO DE MENDONÇA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, JEAN BIANCARD ALVES DE SOUZA e MARIA
do lar, nascido em Natal - RN, aos 25/08/1992, APARECIDA RODRIGUES SANTOS, sendo o
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL pretendente: nacionalidade brasileira, divorCARLOS BORGES e de ANA MARCIA MELO; ciado, professor, nascido em São Paulo - SP,
aos 24/12/1974, residente em DIADEMA - SP,
JOÁS VENTURA BRASILINO e SARA SILVA filho de JOELITA ALVES DE MATOS; e a preVIANA, sendo o pretendente: nacionalidade tendente: nacionalidade brasileira, divorciado,
brasileira, solteiro, analista de banco de dados, cozinheira, nascido em ITARANTIM - BA, aos
nascido em São Paulo - SP, aos 09/03/1997, 22/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIAS de NAILTON FELIX DOS SANTOS e de EDNA
BRASILINO e de ROSEMARTE VENTURA RODRIGUES NOVAIS;
BRASILINO; e a pretendente: nacionalidade

JOAQUIM ALEIXO e TEREZA CÉLESTINA
ALEIXO, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, aposentado, nascido
em Aimorés - MG, aos 29/04/1945, residente
em Diadema - SP, filho de JOSÉ ALEIXO e de
CARLINDA PEREIRA DE SOUZA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, do
lar, nascido em Mutum - MG, aos 04/09/1948,
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO
BARBOSA DA SILVA e de MARIA ANTONIA
DE JESUS;
ALEFF MATHEUS MARTINS DE ARAUJO e
ANA PAULA COSMO DOS SANTOS, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, consultor em obras, nascido em Campina
Grande - PB, aos 07/11/1994, residente em
DIADEMA - SP, filho de HAMILTON DE BRITO
SANTOS e de MÔNICA MARTINS DA SILVA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Bom Jesus - PI,
aos 06/04/1997, residente em DIADEMA - SP,
filho de MARIA DAS CHAGAS COSMO DOS
SANTOS;

lidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido
em São Paulo - SP, aos 23/02/1997, residente
em DIADEMA - SP, filho de KELLY CRISTINA
GERMINIASI; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, estagiária, nascido em
Pariquera-Açu - SP, aos 26/07/1999, residente
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS
FELIZARDO e de APARECIDA BENEDITA
CUNHA;
RENATO DANTAS PINHEIRO e LAINE CARAM GIOVANI, sendo o pretendente: nacionalidade Brasileira, solteiro, coordenador de TI,
nascido em São Paulo - SP, aos 07/08/1985,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO
MARCOS PINHEIRO e de VALDETE APARECIDA DANTAS PINHEIRO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, advogada,
nascido em São Paulo - SP, aos 17/09/1990,
residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO GIOVANI e de SALETE CARAM GIOVANI;

EDINALDO MARQUES DE SOUSA e ANA
LUCIA MENDES BRAGA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, operador
de produção, nascido em Seabra - BA, aos
WILLIANS FERREIRA DA SILVA e RITA MARIA 29/11/1991, residente em DIADEMA - SP,
DE ABREU FERREIRA, sendo o pretendente: filho de JOAQUIM PROCOPIO DE SOUSA
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, e de EDINALVA MARQUES DE SOUSA; e
nascido em Diadema - SP, aos 06/12/1978, a pretendente: nacionalidade brasileira, solresidente em DIADEMA - SP, filho de LIDIO teiro, assistente administrativo, nascido em
ALVES DA SILVA e de GILDA FERREIRA DA Indaiabira - MG, aos 04/03/1983, residente
SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasi- em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUSA
leira, divorciado, serviços gerais, nascido em BRAGA e de LUCIA MENDES BRAGA;
Monsenhor Gil - PI, aos 06/04/1973, residente
em DIADEMA - SP, filho de MARIA NAZARÉ CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA e
DE ABREU;
CÍCERA DOS ANJOS SOARES DE SOUSA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, operador de máquinas, nascido em
RAFAEL GOMES DOS SANTOS e RENATA Monteiro - PB, aos 08/09/1980, residente em
FEITOSA OLIVEIRA, sendo o pretendente: DIADEMA - SP, filho de ADEMÁRIO BALBINO
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante DA SILVA e de JOSEFA GOMES BEZERRA; e
de caminhão, nascido em Diadema - SP, aos a pretendente: nacionalidade brasileira, soltei05/12/1990, residente em Diadema - SP, filho ro, aux. de limpeza, nascido em Monteiro - PB,
de IRAI DOS SANTOS e de ELENICE GOMES aos 22/02/1972, residente em DIADEMA - SP,
DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade filho de SEVERINO CANDIDO SOARES e de
brasileira, solteiro, impressora de serigrafia, CICERA SOARES DE SOUSA;
nascido em São Paulo - SP, aos 01/08/1993,
residente em Diadema - SP, filho de CARLOS
ROBERTO DE OLIVEIRA e de MARIA DA RICARDO DA SILVA CARNEIRO e ROSELI
GLÓRIA FEITOSA CARVALHO;
DOS SANTOS GAUDENCIO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 20/10/1976,
PAULO FABIANO COSME FONSECA e MARIA residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS DE
APARECIDA NORONHA DA SILVA, sendo o ARAUJO CARNEIRO e de VALCI DA SILVA
pretendente: nacionalidade brasileira, divor- CARNEIRO; e a pretendente: nacionalidade
ciado, empresário, nascido em São Paulo - SP, brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em
aos 01/06/1981, residente em DIADEMA - SP, Ponte Nova - MG, aos 01/03/1976, residente
filho de PAULO COSME FONSECA e de em DIADEMA - SP, filho de NELY DE SOUSA
SEVERINA PEREIRA DA FONSECA; e a pre- GAUDENCIO e de ANA TOMASIA LEITE;
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Tauá - CE,
aos 26/06/1983, residente em DIADEMA - SP, GEAN LUCAS DE OLIVEIRA e SIDIRLANE
filho de FRANCISCO DÁCIO NORONHA e de MARTINS SANTOS, sendo o pretendente:
GERALDA AMÉRICO DA SILVA NORONHA; nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante,
nascido em Diadema - SP, aos 02/10/1998,
residente em DIADEMA - SP, filho de ANGELO
CLAYTON GUEDES BEZERRA SANTOS e CEZAR DE OLIVEIRA e de SOLANGE PEDRO
BEATRIZ DA SILVA LIMA, sendo o pretenden- DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade
te: nacionalidade brasileira, solteiro, represen- brasileira, solteiro, ajudante, nascido em Limotante de negocios, nascido em Diadema - SP, eiro de Anadia - AL, aos 12/02/1993, residente
aos 03/04/1990, residente em DIADEMA - SP, em DIADEMA - SP, filho de ARIZIO MANOEL
filho de JOÃO BEZERRA DOS SANTOS e de SANTOS e de SIRLEIDE MARIA MARTINS;
MARIA BERNADETE GUEDES DA SILVA; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos DARIO DANTAS DE FREITAS FILHO e
03/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho THATIANE FERREIRA DE ARRUDA, sendo
de JOÃO FLORENCIO DE LIMA e de MARIA o pretendente: nacionalidade brasileira, solJOSÉ DA SILVA;
teiro, caldeireiro, nascido em São Bernardo
do Campo - SP, aos 08/06/1990, residente em
DIADEMA - SP, filho de DARIO DANTAS DE
ADEMIR MARCELO DE OLIVEIRA e ERIKA FREITAS e de ANA SOARES SILVA DE FREITIEMI IZAKI, sendo o pretendente: nacionali- TAS; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
dade brasileira, solteiro, inspetor de qualidade, solteiro, analista, nascido em São Bernardo
nascido em Tarumirim - MG, aos 20/12/1988, do Campo - SP, aos 18/11/1994, residente em
residente em Diadema - SP, filho de VICENTE DIADEMA - SP, filho de GILDO CABRAL DE
SOARES DE OLIVEIRA e de IRACI SILVA DE ARRUDA e de MARIA APARECIDA FERREIRA
OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade DE ARRUDA;
brasileira, solteiro, Assistente Fiscal, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
27/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho JADSON ANTONIO DO NASCIMENTO e
de JOÃO TOMOAKI IZAKI e de ELZA AKEMI LEONIDAS CELIA MELO REIS, sendo o preSAKAMOTO IZAKI;
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
almoxarifado, nascido em Xexéu - PE, aos
31/05/1985, residente em Diadema - SP, filho
RODRIGO GERMINIASI e RAISSA DA CUNHA de ANTONIO AMARO DO NASCIMENTO e
FELIZARDO, sendo o pretendente: naciona- de MARLENE MARIA DA SILVA; e a preten-

dente: nacionalidade brasileira, divorciado,
encarregada geral, nascido em Pinheiro - MA,
aos 13/08/1985, residente em DIADEMA - SP,
filho de VITORIO DAS MERCÊS REIS e de
SEBASTIANA ROSA MELO REIS;
ADILSON SANTOS DE SANTANA e MARIA
DAS GRAÇAS DOS SANTOS , sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro , solteiro,
pedreiro, nascido em BIRITINGA - BA, aos
25/10/1971, residente em DIADEMA - SP, filho
de FRANCISCO CORREIA DE SANTANA e
de ANA SANTOS DE SANTANA ; e a pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro,
doméstica , nascido em OURIÇANGAS - BA,
aos 21/07/1968, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOANA DOS SANTOS ;
LUCAS JACKSON APARECIDO MATIAS e
CAROLINA PEREIRA DA CRUZ, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP,
aos 03/05/1995, residente em DIADEMA - SP,
filho de JUAN APARECIDO MATIAS e de NORAMILDA NUNES DA SILVA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, diarista,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
09/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho
de MARIA PEREIRA DA CRUZ;
RODRIGO RIBEIRO DA CRUZ SOUZA e ELISA FELIX SOUSA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, desenvolvedor
de software, nascido em São Paulo - SP, aos
23/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho
de CARLOS ALBERTO SOUZA e de TELMA
RIBEIRO DA CRUZ SOUZA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, desenvolvedora de software, nascido em Diadema - SP,
aos 31/10/1997, residente em Diadema - SP,
filho de EMERSON BARBOSA DE SOUSA e
de ANA DARC FELIX DA SILVA;
LEANDRO DE BRITO OLIVEIRA e CIBELE
RODRIGUES DE ABREU, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
autonomo, nascido em Nanuque - MG, aos
21/01/1989, residente em DIADEMA - SP,
filho de OSMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
e de GEILZA MARIA DE BRITO OLIVEIRA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, analista de palnejamento comercial,
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos
28/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho
de PAULO SERGIO DE ABREU e de MARIA
APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA DE
ABREU;
ALEXANDRE CARDOSO FEITOSA e JANAÍNA SILVA CASTRO, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário,
nascido em Diadema - SP, aos 14/02/1999,
residente em Diadema - SP, filho de JORGINALDO FEITOSA DE CARVALHO e de
MARIA AUGUSTA CARDOSO FEITOSA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auditora, nascido em São Paulo - SP, aos
05/06/1997, residente em Diadema - SP, filho
de ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO e de
ELISANGELA MEIRE DA SILVA;
LUCAS DOS SANTOS CUNHA e JAMILE
ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, nascido em Campo Mourão - PR, aos
04/06/1999, residente em Diadema - SP, filho
de JOSÉ EDINO CUNHA e de MARIA NERICE DOS SANTOS CUNHA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma,
nascido em Senhor do Bonfim - BA, aos
05/11/1997, residente em Diadema - SP, filho
de SIZENANDO ALVES DOS SANTOS e de
ANELITA LEANDRO SANTOS;
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, 13 de abril de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.
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