
Fundo Social de São Caetano lança Campanha Inverno Solidário 2021; as doações poderão ser 
feitas até o dia 13 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, em seis locais
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Doses chegariam hoje no Brasil

O governo federal decidiu prorrogar 
o auxílio emergencial aos mais vul-
neráveis por mais três meses, segundo 
o ministro da Economia, Paulo Guedes. 
Com isso, a ajuda voltada aos mais 
vulneráveis durante a pandemia de co-
vid-19 será estendida até outubro, nos 
mesmos valores de R$ 150 a R$ 375 e 
com igual alcance em termos de público. 
Hoje, o auxílio contempla cerca de 39,1 
milhões de brasileiros.

Os testes clínicos da vacina Butanvac, imunizante contra a covid-19 desenvolvido 
pelo Instituto Butantan, devem começar até o fim deste mês. O anúncio foi feito gover-
nador João Doria nesta segunda-feira (14). Doria também afirmou que já há seis países 
da América Latina interessados na importação da vacina, caso seja aprovada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária após a conclusão dos estudos.

O governador João Doria realizou 
nesta segunda-feira (14) a entrega de 
mais um milhão de doses da vacina 
da Coronavac ao Ministério da Saúde. 
Segundo Doria, o novo lote totaliza 49 
milhões de doses já enviadas à pasta. 
Com os novos imunizantes, o gover-
nador reforçou o compromisso de que, 
até 30 de setembro, o Instituto Bu-
tantan e o governo de São Paulo irão 
entregar 100 milhões de imunizantes 
para o Ministério. A coordenadora do 
Programa Estadual de Imunização, 
Regiane de Paula, detalhou que a nova 
entrega tem como prioridade a vacina-
ção das gestantes.
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Auxílio emergencial 
será prorrogado por 

mais três meses, 
diz Paulo Guedes

Presidente do 
Senado afirma ser 
possível aprovar 

voto impresso para 
eleições de 2022

Anvisa amplia 
validade da vacina 
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testes gratuitos 
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Hepatites B e C

João Doria anuncia que testes da 
Butanvac devem começar este mês; 
seis países querem importar vacina

S.Paulo entrega mais 
1 milhão de vacinas e 
reforça compromisso 

de 100 mi até setembro
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O governo de São Paulo anunciou 
nesta segunda-feira (14) a destina-
ção de R$ 30 milhões para a compra 
de produtos de higiene menstrual 
pelas escolas estaduais. O recurso 
será alocado por meio do programa 

A Prefeitura de Diadema planeja 
para julho o início das aulas presenci-
ais. Ao Diário Regional, a  secretária 
de Educação do município, Ana Lúcia 
Sanches, afirmou que a cidade tem 
preparado as escolas para o retorno se-Página 7 Página 2

Governo do Estado apresenta programa 
que disponibilizará absorventes nas escolas

Prefeitura vai lançar dois projetos para 
enfrentamento às desigualdades educacionais

São  paulo DIaDema

CoronavíruS

CovID I

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Pela terceira semana consecutiva, o 
ABC registrou queda no número de óbi-
tos por covid-19, segundo o painel da 
Funda ção Sis tema Estadual de Aná lise 
de Dados (Sea de), com ba   se em infor-
mações da Se  cre   taria de Estado da Saú-
de.  A 23ª se mana epidemioló gica deste 
ano terminou no último sábado (12) 
com 175 óbitos pelo novo coronavírus Página 5

Mortes por covid no ABC mantêm 
queda pela 3ª semana consecutiva

Região registrou 175 óbitos na 23ª semana epidemiológica, queda de 13% ante o período anterior

na região. O total é 12,9% in ferior 
ao apu rado nos se te dias anterio res, 
quan   do fo ram re gis trados 201 perdas. 
A semana terminou com mé  dia mó  vel 
de 25 mortes diá rias no ABC, contra 
pouco menos de 29 nos sete dias ante-
riores. Trata-se do menor patamar des-
de a sexta semana epidemiológica, em 
meados de fe ve reiro. Paralelamente à 

queda na curva de óbitos, o número 
de casos de co vid-19 teve redução de 
30,8% na 23ª se  ma na epide miológica, 
para 3.257. Com isso, a média diária de 
diagnós ticos recuou para 465, contra 
672 nos sete dias anteriores. Dados da 
plataforma Info Tra cker, mantida por 
pesqui sa dores do campus São Carlos 
da Universidade de São Paulo (USP) e 

da Universidade Esta dual Paulista (Un-
esp), mostram que a taxa de contágio 
no ABC estava ontem (14) em 1,19, 
ou seja, ca da 100 pessoas transmitem 
o novo coronavírus para 119. Trata-se 
do 31º dia conse cutivo de aumento 
nesse indi cador, que mede a velocidade 
de espalhamento de uma do ença entre 
a população. 
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Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 
Pesquisas já mostraram que a po-
breza menstrual, ou seja, a escassez 
de recursos para cuidados íntimos 
durante a menstruação, afasta as 
meninas dos estudos.

guro. A secretária também fez balanço 
das ações da pasta e falou sobre proje-
tos que estão saindo do papel, como o 
Quarteirão da Educação e o lançamento 
de dois programas para combate às 
desigualades educacionais.
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Ana Lúcia: ‘Diadema iniciou estudos e projeto 
arquitetônico do Quarteirão da Educação’

A Prefeitura de Diadema planeja para julho o início das aulas presenciais devido ao ainda alto número de internações, 
casos e mortes decorrentes da pandemia de covid. Em entrevista ao Diário Regional, a secretária de Educação do município, 

Ana Lúcia Sanches, afirmou que o município tem preparado as escolas para o retorno seguro, assim que for orientado pela 
Vigilância e Saúde. A secretária também fez balanço das ações da pasta e falou sobre projetos que estão saindo do papel. 

n ENTRE ASPAS

Os professores de Diadema têm 
sido criativos e têm construído 
práticas inovadoras e significativas 
visando o desenvolvimento 
dos estudantes

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Como a sra. analisa a edu
cação em Diadema?

Encontramos a Educação 
em situação de abandono. 
Escolas fechadas, políticas 
desarticuladas. Em relação a 
aprendizagem dos estudantes, 
havia pouca documentação 
pedagógica que monitorasse 
o desenvolvimento dos estu
dantes. Não havia uma ori
entação da secretaria sobre 
aulas síncronas, contato com 
as famílias para fortalecer vín
culos. A Secretaria de Educação 
(SE) colocava atividades no site 
da prefeitura, e cabia às famí
lias a procura das atividades. 
Fisicamente, das 60 unidades 
escolares, 55 têm problemas 
de vazamento de telhado, e du
rante os oito anos não houve in
vestimento municipal em nen
huma política de manutenção.

Quais avanços a sr. des
taca neste primeiro semes
tre de gestão?

No contexto geral em rela
ção à valorização da escola, 
voltamos abrir as unidades, 
fizemos imediatamente lim
peza, roçagem e organização 
inicial dos espaços educacio
nais. Organizamos o funcio
namento da secretaria de edu
cação, organizamos os fluxos e 
corrigimos contratos irregula
res, e ajustamos um desenho 
mais participativo da gestão, 
intitulado PPP Participativo, 
momento que as escolas estão 
finalizando o Projeto Político 
Pedagógico de forma partici
pativa, em que todos decidem 
juntos o rumo da escola.

No campo pedagógico ini
ciamos no contato com as famí
lias, acolhendo e estabelecendo 
novamente o contato escola/

estudante que estava rompido. 
Em relação às aulas, orienta
mos as atividades remotas, in
centivamos as aulas síncronas 
online, orientamos o apoio 
das famílias na realização das 
atividades, fizemos busca ativa 
dos estudantes sem acesso à 
internet e celular para retirar 
atividades impressas na escola, 
estamos, desde então, monito
rando a entrega de atividades e 
a participação em aulas síncro
nas para criar estratégias de for
talecimento dos vínculos com 
os estudantes que estão com 
dificuldades de aprendizagem . 

No mesmo contexto, des
de fevereiro criamos o pro
grama Diadema Faz Escola, 
em várias ações de formação 
de professores, de troca de 
experiências, valorizando os 
educadores da nossa rede.

Na atenção integral, espe
cialmente na substituição da 
cesta básica (de muito baixa qual-
idade) para o Cartão Merenda. 
O cartão oportuniza que famí
lias, de diferentes condições 
sociais possam acessar o direito 
das crianças, assim, cada famí
lia adequa às suas condições, 
de forma a acolher os que estão 
em momentos difíceis. Outra 
virtude do Cartão é a ativação 
da economia solidária, pois, 
as famílias compram no mu
nicípio e ajudam os comer
ciantes do bairro e da cidade.

O sonho de uma cidade 
linda foi dado com início dos 
estudos e projeto arquitetônico 
do Quarteirão da Educação, que 
será no bairro Promissão, e 
aten dará uma das regiões mais 
adensadas da cidade e que será 
agraciada com um equipamen
to de educação infantil de zero a 
3 anos, uma escola de educação 
infantil, uma escola de educa
ção fundamental até o quinto 

ano e Educação de Jovens e 
Adultos da 1ª à 8ª série. Tudo 
isso acompanhado de um lindo 
teatro, quadra coberta, piscina 
coberta e tantas outras pos
sibilidades que consolidam o 
conceito de educação integral 
e território educativo presen
te na nossa cidade.

No programa de manuten
ção das escolas lançaremos 
no próximo dia 29 de junho 
o Escola Bem Cuidada, com a 
descentralização de R$ 3 mi
lhões para as escolas iniciarem 
um processo de reforma e ma
nutenção preventiva.

Qual análise faz dos 
prejuízos causados aos alu
nos pela pandemia, princi
palmente os menos favoreci
dos financeiramente? 

Há uma grande desigual
dade. Os alunos foram preju
dicados na convivência social e 
nas vivências promovidas pres
encialmente na escola. Teremos 
estudantes chegando ao ensino 
fundamental sem terem parti
cipado de vivências e experiên
cias promovidas presencial
mente na educação infantil. O 
conselho nacional de educação 
indicou que as redes planejem 
a priorização curricular pensan
do nesse prejuízo causado aos 
estudantes do Brasil todo.

Como a sr. vê o impacto 
psicológico de estar longe da 
escola para os alunos?

Há impactos na saúde men
tal que tentamos minimizar 
fortalecendo os vínculos com os 
estudantes e provocando rotinas 
de estudos e atividades. Nossa 
rede conta com o apoio da equi
pe do núcleo social, que já iniciou 
processo de acolhimento das 
equipes pedagógicas das escolas, 
para que amparadas, tenham 
condições de au xiliar os grupos 
de professores e estudantes. 

O Núcleo Social tem um 
programa de monitoramento 
de todos os casos indicados 
pelas equipes. Além disso, 
nossa rede está se preparando 
para acolher emocionalmente 
os estudantes afetados pelo 
contexto de pandemia quan
do retomarmos as atividades 
presenciais. Também estamos 
iniciando processos formati
vos para melhor identificar 
sinais de possíveis violências e 
violação de direitos que podem 
prejudicar o desenvolvimento 

e a dignidade humana dos nos
sos estudantes.

Quais projetos há para 
recuperar os prejuízos causa
dos por esse período?

Estamos trabalhando em 
projetos de educação integral 
no contraturno e intensifican
do formações de professores 
para atuar no desenvolvimento 
das habilidades e competên
cias prioritárias. No próximo 
semestre lançaremos os pro
gramas Mais Educação e Apren-
der Mais, ambos voltados ao en
frentamento às desigualdades 
educacionais. O Mais Educação 
se destina a educação inte
gral nos primeiros anos do 
ciclo e o programa Aprender 
Mais para o final do ciclo, com 
atividades diversificadas de 
português e matemática. Isso 
associado à plantões e visitas 
domiciliares a fim de asse
gurar as condições de apren
dizagem dos estudantes.

Além disso, pensando 
no desenvolvimento inte
gral, iniciaremos no segundo 
semestre as formações de 
educação ambiental, o forta
lecimento das identidades, a 
formação para educação das 
relações étnicoraciais.

Qual avaliação faz do en
sino online em Diadema? Os 
pais estavam preparados 
para a função de auxiliar os 
filhos por tão longo período?

Ninguém no mundo espe
rava viver uma pandemia por 
um período tão prolongado. 
As famílias de Diadema são 
de baixa renda e também têm 
dificuldade de acesso. Nossa 
ação focou em encontrar os 
melhores caminhos de diálogo 
para que as atividades pudes
sem realmente ser desenvolvi
das. O WhatsApp Web com o 
telefone fixo da escola foi a me
lhor ferramenta, pois não utili
za dados das famílias, podendo 

Divulgação

“Ninguém no mundo esperava viver uma pandemia por um período tão prolongado”

fazer chamadas de vídeo sem 
interrupção. Entretanto, não 
descartamos as atividades im
pressas, e livros didáticos, pois, 
para famílias que não têm a al
ternativa digital, assegurase o 
direito pelo recurso que melhor 
atende a cada estudante.

Temos dialogado com 
nossos professores e coorde
nadores pedagógicos para in
tensificar essa parceria com as 
famílias, ensinando as famílias 
a ensinar. Há uma planilha 
diária onde os educadores 
preenchem identificando se 
houve atividade assíncrona ou 
síncrona. A secretaria monitora 
o desenvolvimento do trabalho, 
identificando dificuldades e 
caminhos para a aprendizagem 
dos estudantes da rede.

Os professores tiveram 
de se adaptar ao ensino 
online. Como o município 
apoia os docentes?

Temos incentivado o uso de 
ferramentas digitais acessíveis 
para professores e estudantes: 
Whatsapp, redes sociais e ou
tras ferramentas gratuitas, de 
fácil manuseio pelas famílias. 
Além disso, as práticas dos 
professores têm sido exito
sas. Há movimentos de par
tilha de práticas para que nos
sos professores aprendam e 
se inspirem com as práticas 
construídas pelos colegas. Os 
professores de Diadema têm 
sido criativos e têm construído 
práticas inovadoras e signifi
cativas visando o desenvolvi
mento dos estudantes.

Há algum levantamento 
das principais dificuldades 
dos professores? 

Professores têm se mani
festado preocupados com os 
estudantes cujas famílias não 
estão conseguindo apoiar na 
realização das atividades e que 
não têm devolvido as atividades 
realizadas. Como temos como 

lema “ nenhuma a menos”, es
tamos abrindo a possibilidade 
de devolução mesmo que fora 
do prazo combinado, para va
lorizar os esforços das famílias 
e estudantes para conseguir 
realizar as atividades.

Há algum levantamento 
das principais dificuldades 
dos alunos? 

As dificuldades tecnológicas 
têm sido enfrentadas com as 
atividades impressas. Quando 
for possível a retomada das ativi
dades presenciais, priorizaremos 
o atendimento dos estudantes 
que tiveram maior dificuldade 
em realizar as atividades. Outra 
dificuldade é o estudante poder 
contar com o apoio da famí
lia pois, em alguns casos, as 
famílias têm pouco tempo dis
ponível para esse apoio.

O município postergou a vol
ta às aulas para julho? Acredita 
que na data haverá a possibili
dade de retorno seguro?

Não tomamos decisões sem 
orientações da saúde. Temos 
preparado as escolas para o re
torno seguro, assim que for ori
entado pela vigilância e saúde. 
Hoje temos os kits de máscaras, 
álcool em gel, tapetes saniti
zantes e um protocolo de volta, 
com orientação da secretaria 
da saúde, com participação das 
equipes escolares e do sindicato.

As escolas estão prepara
das estruturalmente para o 
retorno às salas de aula?

No início da gestão, encon
tramos escolas com muitos 
problemas estruturais devido a 
falta de manutenção e reformas 
necessárias. Já estamos agindo 
nisso desde janeiro e intensi
ficando as possibilidades para 
facilitar a ação das escolas para 
pequenas reformas com o Pro
grama Dinheiro Direto na Escola 
e agora o programa Escola Bem 
Cuidada. (Entrevista completa 
www.diarioregional.com.br)



Nacional
jornalismo@diarioregional.com.br

Terça-feira, 15 de junho de 2021  3

Pacheco diz ser possível aprovar 
voto impresso para eleições de 2022
Medida tem maioria para ser aprovada em comissão especial da Câmara e avançar no Congresso

José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

Bolsonaro: “sem o voto impresso não haverá eleições”

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
admitiu nesta segunda-feira 
(14) a possibilidade de o voto 
impresso ser adotado nas 
eleições de 2022, se houver 
viabilidade técnica. Como 
reve lou o Estadão/Broadcast, a 
medida tem maioria para ser 
aprovada em comissão espe-
cial da Câmara e avançar no 
Congresso. Aliados do presi-
dente Jair Bolsonaro se junta-
ram a outros partidos, como 
o PDT, para criar um sistema 
de voto auditável na urna 
eletrônica a partir da disputa 
presidencial no ano que vem.

Em entrevista ao site Jota, 
Pacheco deixou claro que con-
fia no atual sistema eleitoral 
no Brasil, mas admitiu a pos-
sibilidade de aprovar a Pro-
posta de Emenda à Constitu-
ição (PEC) em tramitação na 
Câmara para eliminar dúvidas 

sobre a confiabilidade das ur-
nas eletrônicas. “Se há sena-
dores e deputados sustentan-
do isso e se houver viabilidade 
técnica e operacional para uma 
implantação dessa natureza 
que dê maior confiabi lidade ao 
sistema de escolha de candida-
tos, é perfeitamente possível 
nós admitirmos.”

n RETROCESSO
Na semana passada, em 

audiência na Câmara, o presi-
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Luís Roberto 
Barroso, defendeu a confiabi-
lidade das urnas eletrônicas e 
disse que o voto impresso se-
ria um “retrocesso”.

Para Pacheco, no entanto, 
o fato de nunca ter ocorrido 
nenhum caso de fraude eleito-
ral conhecido desde a implan-
tação da urna eletrônica, em 
1996, não significa que elas 
não possam ocorrer. “Não enx-
ergo e não acredito em vulner-
abilidade do sistema eleitoral. 
Eu tenho confiança na Justiça 
Eleitoral do país, na higidez do 
processo de escolha através 
das urnas eletrônica. (Mas) O 
fato de eu não acreditar não 
significa que não exista.”

Patrocinador da proposta, 

Bolsonaro já disse que, sem 
o voto impresso, não haverá 
eleições no País no próximo 
ano. Na quinta-feira (10) o 
chefe do Planalto voltou a 
defender a proposta e criti-
cou o presidente do TSE. 
“Que negócio é esse de judi-
cializar? Não tem cabimen-
to. Se o Congresso aprovar 
o voto impresso, vamos ter 
eleições com voto impresso 
e ponto final. Cada um de 
nós deve respeitar a Consti-
tuição e o Parlamento.”

Em tramitação na Câmara, 
a PEC não acaba com a urna 

eletrônica, mas inclui na Con-
stituição um artigo que torna 
obrigatória a impressão de 
comprovantes físicos de vo-
tação, que devem ser depos-
itados automaticamente em 
uma caixa de acrílico acoplada 
ao equipamento. Com isso, 
o eleitor poderá conferir se o 
recibo em papel coincide com 
o que digitou, mas não poderá 
levar o comprovante. 

Para que seja válida nas 
eleições de 2022, a medida 
precisa ser aprovada pela Câ-
mara e pelo Senado até outu-
bro deste ano. (AE)

Covid-19: Butantan entrega mais 
1 milhão de doses de vacina ao PNI

Anvisa amplia validade da vacina 
da Janssen para 4 meses e meio

MP-SP abre inquérito contra 
organizadores de motociata

O Butantan entregou nesta 
segunda-feira (14) ao Ministé-
rio da Saúde um lote de 1 mil-
hão de doses da vacina Coro-
navac contra a covid-19. Essa 
remessa é parte dos 5 milhões 
de doses previstos para serem 
liberados ao longo do mês de 
junho para o Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI).

O novo lote de 5 milhões 
de doses está sendo produzido 
a partir dos 3 mil litros de in-
grediente farmacêutico ativo 
(IFA) recebidos no último dia 5 
de maio. Desse total, já houve 
a liberação de 1,8 milhão de 
vacinas desde sexta-feira (11), 
quando foram entregues 800 
mil doses. As doses disponibi-
lizadas nesta segunda con-
templam o segundo contrato 
firmado com o Ministério da 
Saúde, de 54 milhões de vaci-
nas. O primeiro, de 46 milhões, 
foi cumprido no dia 12 de maio. 

n ENVASE
Segundo informações do 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou nesta segunda-feira 
(14) a extensão do prazo de 
validade da vacina contra a 
covid-19 da Janssen, braço 
farmacêutico da Johnson & 
Johnson, de três para quatro 
meses e meio, sob condições de 
armazenamento de 2º a 8º C.

O Ministério da Saúde havia 
anunciado a chegada de 3 mil-
hões de doses da Janssen nesta 
terça-feira. Porém, a empresa 
suspendeu temporariamente o 
envio dos imunizantes. Segun-
do a pasta, a entrega dos lotes 
deve acontecer ainda nesta se-
mana, em três remessas.

O pedido para a extensão 
no prazo de validade do imuni-
zante havia sido apresentado 
pela Janssen na última semana. 
Segundo a Anvisa, a aprovação 
foi baseada em “uma criteriosa 
avaliação dos dados de quali-
dade dos estudos” e também 
considerou a decisão da agên-
cia reguladora norte-americana 

O Ministério Público de 
São Paulo instaurou inquérito 
para investigar se os orga-
nizadores da manifestação 
de motociclistas a favor do 
governo Jair Bolsonaro, re-
alizada na capital paulista no 
último sábado (12), devem ser 
responsabilizados pelo des-
cumprimento de normas san-
itárias para enfrentamento da 
pandemia em vigor no Estado. 
A investigação pode subsidiar 
a proposição de uma ação civil 
pública contra as lideranças.

A portaria que formalizou a 
abertura do inquérito foi assi-
nada nesta segunda-feira (14), 
pelo promotor Arthur Pinto 
Filho, para quem o grupo des-
cumpriu o decreto estadual que 
obriga o uso de máscaras em 
locais públicos e deu ‘péssimo 
exemplo à sociedade’.

“Busca-se, com o presente 
inquérito civil, identificar as 
lideranças que descumpriram 
normas sanitárias, qualificá-las, 
dar oportunidade para que, se 

Instituto Butantan, o envase 
da matéria-prima foi inicia-
do no dia 27 e terminou na 
madrugada do dia 30. Parte 
das doses já envasadas está 
em outras etapas do processo 
produtivo, como inspeção de 
controle de qualidade. O Bu-
tantan informou, ainda, que 
até o fim de junho receberá 
novo lote de 6 mil litros de IFA 
para a produção de mais 10 
milhões de doses.

“Nesse caminhão que está 
aqui, nós estamos com a carga 
de um milhão de doses da vaci-
na do Butantan a ser entregue, 
nesta manhã, ao Ministério da 
Saúde. Na próxima quarta-fei-
ra teremos uma nova remessa 
sendo entregue”, informou o 
governo paulista.

Ainda de acordo com o Bu-
tantan já foram fornecidos ao 
PNI 49 milhões de doses desde 
17 de janeiro, quando o uso 
emergencial foi aprovado pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). (ABr)

(FDA, na sigla em inglês), que 
deu o aval pela extensão no 
prazo referido no último dia 10

O imunizante recebeu a au-
torização da Anvisa para seu 
uso emergencial em março e é 
a única vacina contra a covid-19 
administrada em dose única 
aprovada pela agência.

n BOLSONARO
O presidente Jair Bolsonaro 

apagou de sua conta no Twitter 
mensagem com informação in-
correta de que lote de 3 milhões 
de doses de vacinas da Janssen 
chegaria hoje ao Brasil. 

A postagem foi feita cerca 
de uma hora após o Minis-
tério da Saúde informar à 
reportagem do Broadcast 
Político o adiamento da en-
trega dos imunizantes. 

A Johnson & Johnson tam-
bém confirmou o atraso, sem 
explicar o motivo, mas garan-
tiu que mantém diálogo com 
o Brasil para disponibilizar a 
vacina o quanto antes. (AE)

desejarem, se manifestem nos 
autos, para que, ao final, não ha-
vendo Termo de Ajustamento 
de Conduta, sejam responsabi-
lizadas por dano moral e social 
coletivo por meio de ação civil 
pública”, escreveu.

Cópia da portaria foi en-
caminhada ao Ministério Públi-
co Federal, que tem a atribuição 
para investigar autoridades 
com foro privilegiado, para que 
os procuradores decidam se a 
conduta do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) também 
deve ser apurada.

“O objeto deste procedi-
mento fica, portanto, adstri-
to às lideranças que não têm 
foro por prerrogativa de fun-
ção e que, além de descumpri-
rem o decreto estadual suso 
mencionado, deram péssimo 
exemplo à sociedade”, diz tre-
cho da portaria.

O governo de São Paulo 
chegou a multar Bolsonaro em 
R$ 552,71 por violação a regra 
sanitária. (AE)

n ENTRE ASPAS

Eu não enxergo e não 
acredito em vulnerabilidade 
do sistema eleitoral

Rodrigo Pacheco

Doria: ‘até 15 de setembro, todos os 
adultos em SP receberão a 1ª dose’

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou neste domingo (13) 
a antecipação do plano de 
vacinação contra a co vid-19 
do Estado em 30 dias. Em co-
letiva no Palácio dos Bandei-
rantes, Doria informou que 
toda a população adulta de 
São Paulo deve receber ao 
menos a primeira dose do 
imunizante até o dia 15 de 
setembro.

“São Paulo será o primeiro 
Estado do Brasil a imunizar 
totalmente a sua população”, 
disse Doria. “A vacina vai 
vencer o vírus, a saúde vai 
vencer o negacionismo, e nós 
aqui, em São Paulo, estamos 
ao lado da ciência, da saúde e 
da vida.”

Com o novo calendário, 
até 7,45 milhões de adultos 
a mais devem ser vacinados 
ainda em junho, informou a 
coordenadora do Plano Es-
tadual de Imunização (PEI), 
Regiane de Paula. O governo 
de São Paulo pretende vaci-
nar pessoas sem comorbi-
dades de 50 a 59 anos entre 
os dias 16 e 22 deste mês. Em 
seguida, serão imunizadas 
as pessoas de 43 a 49 anos, 
entre os dias 23 e 29, e as 
pessoas de 40 a 42 anos, do 

dia 30 ao dia 14 de julho.
“A nossa população esti-

mada elegível para a vacina-
ção é de aproximadamente 35 
milhões de pessoas. Estare-
mos, com isso, vacinando 
23 milhões dessas pessoas 
até o final do mês de junho, 
que dá total de 66% dessa 
população”, disse o secre-
tário de Saúde de São Paulo, 
Jean Gorinchteyn.

Entre os dias 15 e 29 de 
julho, o governo pretende 
concluir a imunização dos 
adultos de 35 a 39 anos. Em 
seguida, pessoas de 30 a 34 
anos devem receber a vacina 
entre os dias 30 de julho e 
15 de agosto. O cronograma 
continua com a vacinação das 
pessoas de 25 a 29 anos, de 16 
a 31 de agosto, e dos adultos 
de 18 a 24 anos, do dia 1º até 
o dia 15 de setembro.

O governo ainda estuda 
uma estratégia para estimular 
a vacinação das cerca de 400 
mil pessoas que receberam 
a primeira dose dos imuni-
zantes, mas não voltaram 
para a segunda dose. O gover-
no afirmou que  vem discutin-
do ação integrada com os mu-
nicípios e que informações 
devem ser divulgadas em nos 
próximos dias. (AE)

AINDA 
É NOTÍCIA
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Auxílio emergencial será prorrogado 
por mais três meses, afirma Guedes

Ajuda aos vulneráveis será estendida até outubro, nos mesmos valores de R$ 150 a R$ 375 e com igual alcance de pú blico

O governo vai prorrogar o 
auxílio emergencial por mais 
três meses, informou ao Grupo 
Estado o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. Com isso, 
a ajuda voltada aos mais vul-
neráveis durante a pandemia 
de covid-19 será estendida até 
outubro, nos mesmos valores 
de R$ 150 a R$ 375 e com igual 
alcance em termos de pú bli co. 
Hoje, o benefício con tem pla 
39,1 milhões de brasileiros.

Segundo Guedes, o Ministé-
rio da Saúde informou que toda 
a população adulta estará vaci-
nada contra a covid-19 até outu-
bro. Até que isso ocorra, o go-
verno quer garantir a proteção 
dos vulneráveis. Daí a necessi-
dade de extensão do auxílio.

O ministro ressaltou ainda 
que a política vem sendo con-
duzida pelo Ministério da Ci-
dadania, e a decisão final sobre 
a extensão é do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

A reportagem apurou com 
técnicos do governo que, para 
bancar a prorrogação, deve ser 
aberto crédito extraordinário de 
cerca de R$ 20 bilhões. O valor  
final ainda está sendo refinado 
a partir dos dados dos pagamen-

tos realizados em junho.
O valor vai reforçar os cerca 

de R$ 7 bilhões ainda dispo ní veis 
dentro dos R$ 44 bi lhões já des-
tinados ao programa e que não 
foram usados por que o número 
de famílias na no va rodada ficou 
abaixo do inicialmente projeta-
do. Cada parcela tem custo ao 
redor de R$ 9 bilhões mensais.

O crédito extraordinário 
ban ca despesas emergenciais e 
fi ca fora do teto de gastos, re-
gra que limita o avanço das des-
pesas à variação da inflação.

A extensão da ajuda é uma 
forma de manter a assistência às 
famílias enquanto a imunização 
da po pu lação contra a covid-19 
ainda avança nos Estados e tam-
bém evita um “vácuo” até o lan-
çamento da nova política so cial 
permanente do governo.

No desenho atual, a últi-
ma parcela é prevista para julho 
deste ano. No entanto, fontes 
do governo já reconheciam nas 
últimas semanas que “alguma 
prorrogação é razoável”, dado 
que o número de casos e óbitos 
pela doença parou de cair. Além 
disso, a extensão da ajuda dará 
maior conforto até a vacinação 
mais ampla da população.

n MEDIDA PROVISÓRIA
A extensão deve ocorrer por 

Medida Provisória. A necessi-
da de de Proposta de Emenda à 
Cons tituição (PEC), aventada an-
teriormente, perdeu força por que 
esse tipo de crédito já fica fora do 
teto, e há espaço na meta fiscal 
(que permite até R$ 247,1 bilhões 
de rombo) para acomodar o gasto.

No início do ano, o governo 

precisou de uma PEC para apro-
var os primeiros R$ 44 bilhões 
destinados à nova rodada do 
auxílio porque o Orçamento de 
2021 ainda estava em tramita-
ção no Congresso, e não havia 
espaço na meta. Na avaliação de 
fontes da equipe econômica, não 
há essa necessidade agora.

A extensão do auxílio ain da vai 
abrir mais espaço no Or çamento 

Marcos Correa/PR

Guedes destacou que a decisão final sobre a extensão do auxílio é do presidente

de 2021 para o lança mento da 
nova política que suce derá o Bol -
sa Família. Isso por que as fa mí-
lias contempladas pelo Bolsa são 
“transferidas” para a folha do au-
xílio durante sua vigência, pou-
pando o orçamento do programa.

Hoje, essa “sobra” dentro do 
teto é de R$ 7 bilhões e deve ficar 
maior com a extensão da ajuda 
temporária aos vulneráveis. (AE)
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Seis países querem importar Butanvac, revela Doria

O governador João Doria 
(PSDB) afirmou ontem (14) 
que os testes clínicos da vacina 
Butanvac, imunizante contra 
a covid-19 desenvolvido pelo 
Instituto Butantan, devem co-
meçar até o final deste mês e 
que já há seis países da América 
Latina interessados na impor-
tação da vacina, caso seja apro-
vada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
após a conclusão dos estudos.

Na semana passada, a An-
visa autorizou o início dos tes-
tes clínicos da Butanvac. Nessa 
etapa, o imunizante, que já foi 
testado em laboratório, passa a 
ser aplicado em seres humanos. 
Segundo Doria, os testes de-
vem começar até o final deste 
mês, iniciando por Ribeirão 
Preto, município do Interior de 
São Paulo, por meio da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

A Butanvac é uma das vaci-
nas desenvolvidas pelo Brasil. 
Outros imunizantes também 
estão sendo testados em uni-

versidades federais brasileiras, 
mas esbarram na escassez de 
verbas, conforme mostrou o 
Estadão. As vacinas brasileiras 
são uma aposta diante da even-
tual necessidade de revacinar 
toda a população contra a co-
vid-19 no ano que vem.

Segundo Doria, as três fa-
ses de testes clínicos devem 
ser concluídas em 120 dias. 
Depois disso, os dados são sub-
metidos a uma nova avaliação 

pela Anvisa. Há 7 milhões de 
vacinas da Butanvac produzi-
das e estocadas. Serão fabrica-
dos 18 mi lhões até 31 de julho, 
de acordo com o governador, e 
40 milhões até 30 de outubro.

“Tão logo a Anvisa faça a 
aprovação, São Paulo poderá 
disponibilizar 40 milhões de 
doses, seja para completar a 
vacinação no Brasil, seja para 
a vacinação da nova etapa, de 
2022, quando precisaremos 

novamente ter a vacina”, disse 
Doria, após evento para lançar 
um programa de distribuição 
de absorventes nas escolas.

O governador afirmou ain-
da que a Butanvac será ofer-
ecida para compor o Plano Na-
cional de Imunizações (PNI) se 
o Ministério da Saúde desejar. 
“Se não desejar, São Paulo vai 
usar na sua própria vacinação e 
vai exportar. Temos seis países 
da América Latina que já solici-
taram (a vacina) ao Butantan. 
Tão logo tenhamos a aprova-
ção, esses países têm interesse 
na aquisição, com vista ao novo 
processo vacinal do ano que 
vem.” Doria não detalhou quais 
são os seis países interessados.

Segundo o tucano, “vários 
Estados e cidades” também ma -
nifestaram interesse na aqui-
sição da Butanvac, caso  se mos-
tre eficaz. Entre os Estados, há 
oito interessados. A Butanvac 
custará, segundo Doria, R$ 10 
por dose, equivalente a 25% 
do valor da Coronavac. (AE)

Testes clínicos com a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan devem começar até o final deste mês

Testes clínicos com a Butanvac devem durar 120 dias

Inflação é mais alta para quem 
ganha menos, mostra Ipea
A alta nos preços de bens e 

serviços monitorados pelo go-
verno, como energia elétrica, gás, 
combustíveis e medicamen tos, 
fez a inflação dos brasileiros mais 
pobres encerrar maio quase duas 
vezes maior que a dos mais ricos, 
segundo dados divulgados ontem 
(14) pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

O Indicador Ipea de Inflação 
por Faixa de Renda registrou 
aceleração de abril para maio em 
todas as faixas de renda. No en-
tanto, a pressão foi maior entre as 
famílias mais pobres, com renda 
domiciliar inferior a R$ 1.650: a 
variação passou de 0,45%, em 
abril, para 0,92% em maio.

Entre as famílias de renda 
mais alta, que recebem mais 
de R$ 16 509,66 mensais, a in-
flação saiu de 0,23%, em abril, 
para 0,49% em maio. Entre os 
de renda média alta, com rendi-
mento domiciliar mensal entre 
R$ 8.254,83 e R$ 16.509,66, 
a inflação acelerou de 0,20% 
para 0,75% no período.

O Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), 
usado pelo Ipea para fazer o 
cálculo da inflação por faixa de 
renda, encerrou maio com avan-
ço de 0,83%, ante elevação de 
0,31% em abril. O resultado foi 
o maior para o mês em 25 anos.

Os reajustes na energia (5,4%), 
água e esgoto (1,6%), gás de boti-
jão (1,2%) e gás encanado (4,6%) 
pressiona ram especialmente o or-
çamento das famílias mais pobres. 
O avanço nos custos da habitação 
gerou contribuição de 0,42 ponto 
porcentual para a inflação da mais 
baixa renda, o equivalente a 46% 
do aumento de preços percebido 
por esse segmento em maio.

“Ainda que, em menor inten-
sidade, o grupo saúde e cuidados 
pessoais também exerceu in-
fluência positiva sobre a inflação 
em maio. Se, para as famílias de 
renda mais baixa, a alta de 1,3% 
dos medicamentos foi o principal 
ponto de pressão, para as classes 
mais ricas esse papel coube ao 
reajuste de 0,67% do plano de 
saúde”, afirmou a técnica do Ipea 
Maria Andréia Lameiras. (AE)

Divulgação/GESP
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Fundo Social de São Caetano lança 
Campanha Inverno Solidário 2021

Ribeirão Pires oferece gratuitamente 
testes de HIV, Sífilis e Hepatites B e C

O Fundo Social de Soli-
dariedade de São Caetano 
do Sul lançou nesta segun-
da-feira (14) a Campanha 
Inverno Solidário 2021.

Assim como foi feito em 
2020, por conta da pan-
demia, serão recolhidos co-
bertores, mantas, edredons 
e roupas novas. “Para evitar 
a propagação da covid-19 
manipulando peças usadas, 
vamos receber somente ma-
teriais novos”, explicou o 
prefeito Tite Campanella. 

Em 2020, a Campanha 
do Agasalho atendeu 7.000 

Ribeirão Pires oferece, por 
meio do Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA), exame 
gratuito de infecções sexual-
mente transmissíveis, como 
HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Os 
exames podem ser realizados 
de segunda a sexta, das 8h às 
16h - Avenida Francisco Mon-
teiro, 205. Pessoas que tiveram 
exposições ou relacionamento 
sexual sem o uso do preserva-
tivo, podem procurar o serviço 
para a realização de exames.

O HIV é transmitido nas 
relações sexuais sem uso de 
camisinha. Os principais sinto-
mas são o suor excessivo, fadiga 
profunda, diarreia e febre pro-
longada, além do emagreci-
mento exagerado. A melhor 
forma de prevenção é o uso 
de preservativos.

Já as Hepatites virais (B e 
C), são inflamações no fígado, 
causada por vírus e quase sem-
pre sem sintomas. Podem ser 

famílias com a doação de 
cobertores, mantas e edre-
dons.  “Este ano, aumenta-
mos o cadastro de famílias 
que precisam de nossa ajuda, 
e precisamos contar com a 
solidariedade de nossos mo-
radores e empresários para 
conseguir ajudar 9 mil famí-
lias”, explicou a diretora do 
Fundo Social, Cida Rós. 

As doações poderão ser 
feitas até o dia 13 de agosto, 
de segunda a sexta-feira, das 
10h às 16h, em seis locais:

Fundo Social de Solidar-
iedade - Rua Antônio Bento, 

transmitidas pelo sangue con-
taminado presentes em objetos 
(agulhas, aparelho de barbear) e 
pelo uso de material não ester-
ilizado na colocação de piercing, 
realização de tatuagens e em 
procedimentos cirúrgicos. 

O sexo desprotegido tam-
bém podem transmitir as hepa-
tites, sendo a hepatite B mais 
fácil de pegar. Somente por meio 
do exame de sangue, oferecido 
também no Centro de Aconsel-
hamento e Testagem, é possível 
saber se a pessoa está ou não 
com alguma hepatite viral.

n SÍFILIS
A Sífilis, por sua vez, é uma 

IST (Infecção Sexualmente Trans-
missível) curável, transmitida 
pela relação sem proteção com 
uma pessoa infectada. A in-
fecção possui sintomas em três 
estágios: Primário, secundário 
e terciário. O primeiro deles 
caracteriza-se por uma ferida, 

140, no Bairro Santa Paula 
(4228-8930 );

Cras Gerty – Rua Nelly 
Pelegrino, 930, Bairro Nova 
Gerty

Cras Fundação - Rua He-
loísa Pamplona, 316, Bairro 
Fundação

Fundarte – Rua Visconde 
de Inhaúma, 730, Bairro Os-
waldo Cruz

Prefeitura - Rua Edu-
ardo Prado, 201, no Bairro 
Cerâmica;

Câmara Municipal - Ave-
nida Goiás, 600, no Bairro 
Santo Antônio. (RL)

geralmente única, no local 
de entrada da bactéria (pênis, 
vulva, vagina, colo uterino, ânus, 
boca, ou outros locais da pele), 
que aparece entre 10 e 90 dias 
após o contágio. Essa lesão é 
rica em bactérias.

No segundo estágio, os sinais 
e sintomas aparecem entre seis 
semanas e seis meses do apare-
cimento e cicatrização da ferida 
inicial. Podem ocorrer manchas 
no corpo, que geralmente não 
coçam, incluindo palmas das 
mãos e plantas dos pés. O ter-
ceiro estágio, por fim, pode sur-
gir de 2 a 40 anos após o início 
da infecção. Costuma apresen-
tar sinais e sintomas, principal-
mente lesões cutâneas, ósseas, 
cardiovasculares e neurológicas, 
podendo levar à morte. 

Para informações basta en-
trar em contato com o CTA por 
meio do telefone: 4828-4441 
(que também é whatsapp) e 
pelo 0800-773-1661. (RL)
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Anuncie: 4057-9000

ABC registrou 175 óbitos por covid-19 na 23ª semana epidemiológica, queda de 13% ante o apurado nos sete dias anteriores

O ABC registrou queda no 
número de óbitos por covid-19 
pela terceira semana consecu-
tiva. É o que mostra o painel 
da Funda ção Sis tema Estadual 
de Aná lise de Dados (Sea de), 
com ba   se em informações da Se -
cre   taria de Estado da Saú de. 

A 23ª se mana epidemioló-
gica deste ano terminou no 
último sábado (12) com 175 
óbitos pelo novo coronavírus 
na região. O total é 12,9% 
in ferior ao apu rado nos se te 
dias anterio res, quan   do fo-
ram re gis trados 201 perdas.

A semana terminou com 
mé  dia mó  vel de 25 mortes 
diá rias no ABC, contra pouco 
menos de 29 nos sete dias an-
teriores. Trata-se do menor 
patamar desde a sexta semana 
epidemiológica, em meados de 
fe ve reiro (veja gráfico ao lado).

A análise se manal é a mais 
indicada pa ra avaliar a evolução 
da pandemia, uma ve z que eli-
mina as distorções observa-
das nos nú meros dos feriados 
e fins de semana, quando os 
dados acabam represados.

Paralelamente à queda na 
curva de óbitos, o número de 
casos de co vid-19 teve redução 

de 30,8% na 23ª se  ma na epide-
miológica, para 3.257. Com 
isso, a média diária de diagnós-
ticos recuou para 465, contra 
672 nos sete dias anteriores.

n TAXA DE CONTÁGIO
Apesar da queda no nú me-

ro de óbitos, especialistas pre-
veem para as próximas semanas 

a che gada de uma terceira onda 
ain da mais letal do que as duas 
primeiras, já que parte de pla-
tô muito mais alto de mortes.

Dados da plataforma Info 
Tra cker, mantida por pesqui sa-
dores do campus São Carlos da 
Universidade de São Paulo (USP) 
e da Universidade Esta dual Pau-
lista (Unesp), mostram que a 

taxa de contágio no ABC estava 
ontem (14) em 1,19, ou seja, 
ca da 100 pessoas transmitem 
o novo coronavírus para 119.

Trata-se do 31º dia conse-
cutivo de aumento nesse indi-
cador, que mede a velocidade 
de espalhamento de uma do-
ença entre a população. Quan-
do o número é menor ou igual 

Mortes pelo novo coronavírus caem pela 
terceira semana consecutiva na região

REGISTROS DE CASOS E ÓBITOS POR COVID-19 NO ABC
Acompanhe a evolução dos números nos sete municípios por semana epidemiológica
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Fonte: Fundação Seade, com base em dados da Secretaria de Estado da Saúde *Dados atualizados até as 14h de 13 de junho de 2021.

Anderson Amaral/Especial para o Diário Regional

a 1, espera-se queda no núme-
ro de casos. Quando é maior 
do que 1, a previsão é de alta.

Ainda segundo a plataforma 
Info Tracker, a ta xa de ocupa-
ção dos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) para co-
vid-19 na região mantém-se em 
patamar elevado nas últimas 
se  manas. Ontem (14), o indica-

dor estava em 72,6%, contra 
74,5% uma semana atrás. Na 
mesma comparação, a ocupa-
ção em leitos de enfermaria re-
cuou de 56,0% para 55,6%. 

O ABC chegou a 8.913 vi-
das perdidas e 192.038 ca sos 
de covid-19 des de o início da 
crise sa nitária, em março de 
2020. (Reportagem Local)
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Cia. Palhadiaço apresenta espetáculo ‘Depósito’ até dia 27
A Cia. Palhadiaço - atuante 

no Itaim Paulista (SP) - apre-
senta, este mêas, temporada 
online gratuita do espetáculo 
“Depósito”. O projeto foi viabi-
lizado pelo VAI - Programa para 
a Valorização de Iniciativas Cul
turais da Secretaria Municipal de 
Cultura de São Paulo.

As apresentações seguem 
até o próximo dia 27, aos 
sábados e domingos, às 15h, 
pelo YouTube e também Face-
book, onde há transmissão si-
multânea na página de outro 
coletivo teatral, um a cada dia.

O enredo de Depósito se 
passa em um tempo no qual 
a arte se tornou um vírus e a 
pessoas infectadas, de nariz 
vermelho, são isoladas em 
um depósito de artistas. Com 
criação coletiva, dramaturgia 
de Matheus Barreto e direção 
de Rani Guerra, o espetáculo 
investiga a “palhaçaria peri-
férica”, que cria diálogos com a 
cidade, suas periferias, seus ar-
tistas e suas excelências artísti-

cas subversivas e resistentes. 
O texto surgiu de uma pes-

quisa pelas ruas do Itaim Pau-
lista (região de atuação do grupo) 
na qual, imersos em improvi-
sos, jogos e entrevistas, ques-
tionaram os habitantes sobre 
como seria para eles se a arte 
fosse uma expressão proibida.

n VÍRUS DA ARTE
No espetáculo, o vírus da 

arte causa uma doença com 
muitos sintomas e, em quadros 
mais graves, o paciente fica com 
o nariz vermelho. Um estado to-
talmente desarticulado é insti-
tuído com medidas severas para 
aniquilar a existência artística: 
depósitos são construídos para 
isolar os infectados/artistas.  

Os palhaços – vividos por 
Kauan Scaldelai, Matheus Bar-
reto, Priscyla Kariny, William 
Santana e Rogério Nascimento 
- são os últimos artistas res-
tantes no Itaim Paulista, e são 
confinados. O nascimento de 
uma criança com o nariz ver-

melho acelera a necessidade de 
erradicar a síndrome. Ativistas 
protestam e a poção de cura é 
adulterada pela criança com 
sua própria fralda. Quando in-
gerida pelos palhaços, o efeito 
é invertido, provocando uma 
epifania artística. 

Serviço - Espetáculo: De
pósito -  Cia. Palhadiaço. Grátis. 
Classificação: livre. Dia 19, 
sábado, às 15h.  Facebook/

No espetáculo, o vírus da arte deixa paciente com o nariz vermelho

‘Spirit, O Indomável’,
chega em nova versão
Assinada por uma mulher, Elaine Bogan, novo longa adota o ponto de vista feminino 

Walt Disney foi muitas 
vezes criticado pelo tom ado-
cicado de suas produções, mas 
só louco para negar que ele deu 
extraordinária contribuição ao 
desenvolvimento da animação. 
Quando Disney morreu, em 
1967, seu estúdio continuou ati-
vo, e inovador. Em 1991, a Bela 
e a Fera dançaram no computa-
dor, iniciando uma nova era. Em 
2002, outro grande estúdio, a 
DreamWorks, contou a história 
de “Spirit, o Corcel Indomável”.

Uma animação de western, 
a ligação do garoto pele-verme-
lha com o cavalo selvagem. 
Realizado por um casal de di-
retores, Kelly Asbury e Lorna 
Cook, o filme beneficiava-se 
das novas tecnologias. A par 
das amplas panorâmicas que 
descortinavam a beleza das 
paisagens do Oeste, eram im-
pressionantes os movimentos 
que a câmera descrevia para, 
partindo do alto, se colar às pa-
tas dos cavalos para filmar as 
cavalgadas. Uma nova versão 
- um reboot? - da história de 
Spirit, pela DreamWorks, che-
gou às salas dos cinemas na 
quinta, 10. É inovadora. Assi-
nada por uma mulher, Elaine 

Bogan, adota o ponto de vista 
feminino. Boa parte da equipe é 
de mulheres.

Começa num circo, com a 
apresentação de um número ar-
riscado. A artista realiza prodí-
gios no lombo do cavalo, mas 
ocorre um acidente e ela morre, 
deixando órfã a menininha que 
segue a apresentação com o pai. 
A perda dolorosa o leva a fechar-
se. A menina é criada em segu-
rança pelo avô, mas é traquinas. 
Outro tipo de acidente a devolve 
ao convívio com o pai. No trem, 

a atenção de Lucky Prescott 
- seu nome - vai para o corcel 
indomável que corre paralela-
mente ao cavalo de ferro.

n TRAMA
O novo Spirit é só O Indomá

vel. Na trama, um grupo de mal-
feitores consegue prender a cav-
alhada liderada pelo corcel. Os 
animais serão vendidos. A menina 
ganha ajuda de duas amiguinhas 
para, montada em Spirit, atraves-
sar um território inóspito e liber-
tar os cavalos. A mesma história, 

mas diferente. De novo as gruas 
e panorâmicas que descortinam 
o território do alto. Spirit segue 
indomável, Lucky tenta a aproxi-
mação. Elaine coloca a câmera 
rente ao chão. Dois passinhos 
para lá, dois para cá. Lucky e 
Spi rit reali zam uma espécie de 
dança, até que aceite ser mon-
tado. Não deixa de ser uma linda 
história de afeto: a menina e o 
pai, a menina e o corcel. No fecho, 
Lucky toma posição que mostra 
que amadureceu. Vale a pena par-
ticipar dessa aventura. (AE)

Longa não deixa de ser uma linda história de afeto: menina e o pai, a menina e o corcel

AGENDA

diadema

BiblioSesc distribui 
poesia nas ruas
Nos meses de junho e 

julho, a carreta do BiblioSesc 
ganha voz nas ruas de Di-
adema, com programas de 
literatura no projeto “Poesia 
em Trânsito”. Os programas 
de até 30 minutos, veicu-
lam declamações de poemas, 
slams, contações de história, 
histórias dos bairros, entre 
outras produções literárias de 
artistas da própria região. 

Além do conteúdo li-
terário, os programas do 
“Poesia em Trânsito” veicu-
lam pílulas informativas de 
utilidade pública, visando 
a mobilização de uma rede 
de atendimento de neces-
sidades emergenciais, infor-
mações sobre direitos bási-
cos, e promoção de ações 
educativas de esclarecimento 
sobre a pandemia. 

Os roteiros serão percor-
ridos nos bairros Jardim 
União (CEU das Artes), Ser-
raria, Jardim do Parque (Praça 
da Moça) e Piraporinha. O 
caminhão BiblioSesc, circu-
lará uma vez por semana em 
dias alternados: quintas-fei-
ras 25 de junho, 1, 15 e 29 de 
julho das 15h30 às 17h30, e 
sextas-feiras,  18 de junho, 9 
e 23 de julho das 11h às 13h, 
com duração de 2 horas.  (Re-
portagem Local)

são caetaNo

Festival de Dança - 
Corpos em Ação

A Fundação das Artes de 
São Caetano do Sul prossegue 
com o “Festival de Dança - 
Corpos em Ação”. Realizado 
totalmente de forma virtual, 
devido às restrições ainda im-
postas pela pandemia, o even-
to tem espetáculos, oficinas e 
workshops na sua programa-
ção, até o dia 4 de julho.

Segundo a organização, 
parte das atividades (ofici-
nas e workshops) é dirigida 
exclusivamente para os 
alunos. Já os espetáculos 
podem ser conferidos pelo 
público em geral pelo ca-
nal oficial da Fundação das 
Artes no YouTube (https://
www.youtube.com/Dança-
FundaçãodasArtes).

A programação completa 
do evento está disponível no 
Instagram: (https://www.
instagram.com/fundacao-
dasartes). (Reportagem Local)

CURTAS

BeyoNcé 

Campanha contra 
a fome no Brasil
Beyoncé está fazendo par-

te de uma campanha para aju-
dar brasileiros em situação de 
fome, miséria e violência. O 
projeto social da artista, Bey-
Good, anunciou a ação Tem 
Gente Com Fome.

Com o mote “Brazilian 
Lives Matter” (“vidas brasilei
ras importam”, em português), 
a iniciativa visa abrir os ol-
hos da população mundial 
para a fome que acomete 
milhares no país.

“Tem gente faminta. Um 
ano após o início da pandemia 
do coronavírus, quase 500 
mil vidas foram perdidas em 
decorrência da doença no Bra-
sil e milhões de desemprega-
dos, famintos e miseráveis”, 
diz o texto publicado na pá-
gina da campanha.

Tem Gente Com Fome conta 
também com o apoio de artis-
tas brasileiros que aparecem 
no vídeo de divulgação da 
campanha, como Zeca Pago-
dinho, Camila Pitanga, Emici-
da, Ailton Graça, entre outros.

Nos comentários, os fãs 
vibraram com a iniciativa. 
“Meu Deus, ela é a maior de 
todas”, escreveu um seguidor. 
“Lembrou da gente”, publi-
cou outro. “Fazendo mais do 
que o presidente”, postou um 
internauta. (AE)

morre

Raul de Souza, lenda 
do jazz brasileiro
O trombonista Raul de 

Souza, considerado um dos 
maiores do mundo, morreu 
neste domingo (13) aos 86 
anos, na França, em decor-
rência de um câncer na gar-
ganta. A notícia foi confir-
mada pela família do músico, 
por meio de redes sociais. “O 
nosso herói brasileiro partiu 
para eternidade, deixando 
pra todos seu maior legado, 
sua música. Agradecemos 
imensamente o apoio que 
todos vocês sempre manife-
staram”, diz o comunicado.

A morte do trompetista 
foi lamentada nas redes so-
ciais por João Bosco, que es-
creveu: “meus sentimentos 
e solidariedade à família”. 
Marcos Valle também se 
manifestou: “meus respeitos 
à Música que Raul de Souza 
sempre criou, e meus senti-
mentos à família e amigos. 
Que Deus o tenha”. (AE)

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Fotos: Divulgação

ciapalhadiaco|Facebook/Cir-
co.Palombar|YouTube/CiaPa-
lhadiaço

Dia 20, domingo, às 15h: Face-
book/ciapalhadiaco|Facebook/
rosas.perifericas | YouTube/Cia-
Palhadiaço

Dia 27, domingo, às 15h: 
Facebook/ciapalhadiaco| 
Facebook/piaoproducoesar-
tisticas | YouTube/CiaPalha-
diaço. (Reportagem Local)
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A covid e a impossibilidade de vivenciar o luto
A impossibilidade de viven-

ciar o luto que vem junto com a 
gravidade de casos da covid 19 
é uma das faces mais cruéis da 
doença. A afirmação é de Cláu-
dia Barroso, psicanalista que há 
mais de dez anos trata famílias 
que receberam diagnósticos 
médicos difíceis em seu pro-
grama Bem Me care.

“A covid é uma doença ain da 
desconhecida, que tem desdo-
bramentos diferentes em cada 
pessoa, que traz junto com o 
diagnóstico uma incerteza, um 
medo do futuro e isso, por si só, 
já é de um impacto grande nas 
famílias”, destacou. 

Cláudia Barroso auxi lia 
famílias a lidarem com as mu-
danças que as doenças, sín-
dromes ou situações envolvidas 
trazem para o novo contexto.

“Alguns aspectos do desen-
rolar dessa doença pervertem 
tudo o que conhecíamos até 
agora em relação a ter um ente 
adoecido na família. Nosso 
comportamento padrão é se 
colocar imediatamente no lugar 
daquele que ‘não está doente’, 
se diferenciando ‘daquele que 

está doente’ e, a partir desse 
posicionamento psíquico, eu 
posso destinar minha energia 
e meus cuidados ao adoecido”, 
explica Cláudia. 

Com o coronavírus esse 
movimento é impedido. “Eu 
reco nheço o outro adoecido, 
mas, além de não poder cui-
dar dele, eu ainda preciso me 
preservar pois também não 

estou livre de adoecer, essa 
dinâmica nunca existiu antes.”

n MEDO
Segundo Cláudia, agora 

as pessoas sentem medo pelo 
outro, mas também por si 
mesmo. “Na eventual morte 
daquele que estava doente, eu 
não consigo me entregar to-
talmente ao processo de luto, 

S.Paulo vai atender alunas com 
produtos de higiene menstrual

O governador João Doria 
lançou nesta segunda-feira 
(14) o programa Dignidade 
Íntima, que vai investir mais 
de R$ 30 milhões na distri-
buição de produtos de higiene 
menstrual a alunas de esco-
las da rede estadual. A verba 
será aplicada pela Secre taria 
da Educação por meio do 
Programa Dinheiro Direto na 
Escola e vai beneficiar, prin-
cipalmente, estudantes em 
situação de vulnerabilidade 
econômica e social.

“Temos razões de sobra 
para respeitar as mulheres, 
as meninas, as alunas e os di-
reitos que elas possuem. Não 
pode ser a pobreza, o distan-
ciamento, a vulnerabilidade 
a limitar a oportunidade de 
vida, principalmente na es-
cola”, destacou o governador. 
“As professoras e diretoras 
sabem quem precisa ou não 
precisa de absorventes e as 
que precisam, agora terão”, 
reforçou Doria.

A ONU (Organização das 
Nações Unidas) estima que 
uma entre dez meninas no 
mundo sofre com o impacto 
da pobreza menstrual na vida 
escolar. No Brasil, estima-
se que a média seja de uma 
a cada quatro meninas. Em 
2014, a ONU reconheceu o 
direito à higiene menstrual 
como uma questão de direito 

humano e à saúde pública.
“As alunas perdem até 

45 dias de aula por causa do 
período menstrual. É um 
tema que precisa ser tratado 
com todo o cuidado para 
que essas alunas não sejam 
expostas”, afirmou o secre-
tário de Estado da Educação, 
Rossieli Soares.

“Uma atitude tão simples 
como a compra de absor-
ventes pode mudar a vida 
de meninas. As escolas que 
estiverem sensíveis ao tema 
poderão fazer a diferença na 
vida dessas meninas e tam-
bém das educadoras e todas 
as mulheres que trabalham 
nas escolas. Todas nós merec-
emos ter condições dignas, 
física e psicologicamente, no 
nosso período menstrual”, 
afirmou Vivian Clara Mar-
chiori, diretora da Escola Es-
tadual Capitão Deolindo de 
Oliveira Santos, em Ubatuba, 
no litoral norte.

A rede estadual conta com 
1,3 milhão de alunas em idade 
entre 10 e 18 anos. Desse to-
tal, mais de 500 mil possuem 
cadastro no CadÚnico e são 
consideradas vulneráveis, en-
quanto que 330 mil estão em 
situação de extrema pobreza. 
Mais de 290 mil alunas são 
beneficiárias do programa 
federal Bolsa Família.  (Re-
portagem Local)

porque ainda estou lutando 
para preservar minha própria 
vida. O processo de luto é impe-
dido pela ausência dos rituais, 
mas também porque o processo 
psíquico não está totalmente 
voltado para isso”, afirma.

“A covid tem tirado das 
famílias o direito de vivenciar 
os rituais aos quais estamos 
acostumados, e isso apavora as 
pessoas e vai deixar sequelas, 
certamente”, complementa.

Obter ajuda profissional 
nesse momento é extrema-
mente importante. “No Bem me 
Care, auxiliamos as famílias a 
olharem para todos os aspectos 
emocionais envolvidos e ajuda-
mos a pensar nas questões práti-
cas que às vezes são esquecidas 
ou negligenciadas. Cada família 
tem sua particularidade, que pre-
cisa ser identificada e respeita-
da”, enfatiza a psicanalista. “É 
preciso que os familiares estejam 
emocionalmente mais fortes, 
para que os desdobramentos da 
doença, sejam eles quais forem, 
possam ser lidados de uma for-
ma mais psiquicamente saudá-
vel.” (Reportagem Local)

Divulgação

Cláudia: “a covid traz a incerteza e o medo do futuro”

Mauá chega a 134 leitos para 
pacientes em tratamento da covid

A rede pública de saúde de 
Mauá vem se estuturando para 
o enfrentamento à covid,. A 
quantidade total de leitos ex-
clusivos para o tratamento da 
doença foi ampliado em 46% 
em relação a 2020, passando de 
92 para 134 unidades. 

O número é ainda maior, 
253%, se for levado em consi-
deração que na maior parte do 
ano Mauá contou com apenas 
38 leitos direcionados exclusi-
vamente para as internações 
decorrentes da contaminação 
por coronavírus. Segundo a pre-
feitura, o hospital de campanha 
funcionou por pouco mais de 
três meses e com horário de 
funcionamento (das 7h às 19h) 
e os leitos existentes nas UPAs 
(Unidades de Pronto Atendi-
mento) à época não eram total-
mente voltados para tratamen-
to da covid. 

No ano passado, Mauá con-
tava com estrutura de 20 leitos 
de UTI e 18 de enfermaria no 
Hospital Nardini. Atualmente, 
o hospital municipal está equi-

pado com 40 leitos de UTI e 30 
de enfermaria. 

Além disso, o atual governo 
firmou convênio com a rede 
privada, mais especificamente 
com o Hospital Sagrada Famí-
lia, para disponibilizar à popula-
ção mais 20 leitos, sendo 10 de 
UTI e 10 de enfermaria. 

Outro dado importante é 
que até 2020, as quatro UPAs 
de Mauá somavam 24 leitos de 
enfermaria para atendimento 
às mais diferentes doenças. 
Neste ano, além de reformular 
totalmente o setor, transfor-
mando os leitos destas uni-
dades de pronto atendimento 
em estruturas de suporte ven-
tilatório (preparadas para ofer-
tar oxigênio a doentes diagnosti-
cados com casos mais graves da 
covid), a quantidade de leitos 
foi ampliada e destinada ex-
clusivamente para tratamento 
da infecção por coronavírus. 
Hoje, há 44 leitos de supor-
tes ventilatórios disponíveis à 
população, sendo 11 em cada 
UPA. (Reportagem Local)

Neste ano, até março foram coletadas 734.247 bolsas de sangue em todo o país
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Queiroga: “doar sangue é um compromisso com a vida”

Com o lema Doe Sangue 
Regularmente - com a Nossa 
União a Vida se Completa, 
o Ministério da Saúde lan-
çou nesta segunda-feira (14) 
campanha para incentivar 
a população a doar sangue 
re gularmente. O objetivo é 
incrementar o estoque de 
sangue do país, que teve uma 
redução de 10% desde o início 
da pandemia de covid-19. O 
lançamento ocorre na data em 
que se comemora o Dia Mun-
dial do Doador de Sangue.

Em 2019 foram realizadas 
3.271.824 coletas de sangue 
no país e em 2020 o número 
caiu para 2.958.665. Segundo 
o ministério, a redução se deu 
em razão da diminuição na 
circulação de pessoas por con-
ta do coronavírus. Apesar da 
redução, a pasta não registrou 
desabastecimento de bolsas.

Mesmo assim, durante a 
pandemia o ministério teve 
que acionar o Plano Nacional 
de Contingência de Sangue 
que possibilitou o remaneja-
mento de bolsas de sangue 
entre os estados conforme 
a demanda e oferta em cada 
local. Nove estados fizeram 

solicitações e foram atendi-
dos: São Paulo, Minas Gerais, 
Piauí,; Pernambuco, Sergipe, 
Amapá; Rondônia, Paraná e 
Santa Catarina.

Em média, a disponibili-
zação do sangue para o des-
tino final leva até oito horas, 
considerando a maior dis-
tância entre o estado solici-
tante e o que doa.

Neste ano, até março 
foram coletadas 734.247 bol-

sas de sangue no país. Durante 
o lançamento da campanha, o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, lembrou que todo a 
manutenção do abastecimen-
to dos hemocentros é possível 
graças à existência do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

“Vamos aproveitar essa 
oportunidade não só para rea-
firmar as ações de enfrenta-
mento à pandemia, mas tam-
bém a necessidade contínua da 

cumprir o preceito constitucio-
nal da saúde como direito fun-
damental”, afirmou o ministro.

n COMO DOAR
Para doar sangue, é preciso 

ter de 16 a 69 anos, desde que 
a primeira doação tenha sido 
feita até 60 anos (menores de 
18 anos devem apresentar con-
sentimento formal do respon-
sável legal); pesar no mínimo 
50 quilos; e estar alimentado. 
No dia da coleta, o doador não 
deve ingerir alimentos gordu-
rosos antes da doação; deve 
ter dormido pelo menos seis 
horas nas últimas 24 horas; e 
apresentar documento oficial 
de identificação com foto.

Uma única doação de 
sangue, de 450 mililitros, é su-
ficiente para salvar a vida de 
até 4 pessoas. Além disso, essa 
quantidade é reSposta no or-
ganismo em 24 horas. O minis-
tro lembrou ainda que a doação 
voluntária, além de um ato de 
amor é um compromisso com 
a vida. “Vamos nos unir para 
mantermos nos nossos bancos 
de sangue reservas suficien-
tes para atender a população 
brasileira”, disse. (ABr)

Ministério da Saúde lança 
campanha de doação de sangue
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DECRETO Nº 7955, DE 10 DE JUNHO DE 2021 
NOMEIA membros e respectivos suplentes para 
compor Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais de Educação – CACS-FUNDEB. JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Dia-
dema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto na 
Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, da Lei Muni-
cipal 4055, de 16 de abril de 2021. CONSIDERAN-
DO, o que consta dos autos do Processo Adminis-
trativo. Interno nº. 4940/07. DECRETA Art. 1º. Ficam 
nomeados para compor o Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais de Educação 
CACS FUNDEB, Gestão 2021 / 2022 os seguintes 
membros: Representante do Poder  Executivo Muni-
cipal Titular: ELISABETE MARQUES PEREIRA DE 
OLIVEIRA, brasileira, casada, Professora de Educa-
ção Básica, portadora da Cédula de Identidade nº 
19.174.924-2, inscrita no CPF/ME sob o nº 
126.237.538-06, residente e domiciliada na Rua Ja-
vari, nº 186, CEP: 09932-210,Taboão,  Diadema –
SP. Suplente: WILLIAN MARTINS DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, Professor de Educação Básica I, 
Portador da Cédula de Identidade RG n° 20.962.757-
8, inscrito no CPF/ME sob o n° 169.955.428-51, re-
sidente e domiciliado na Rua Scuvero, 251 apto 
31,CEP: 01527000, Cambuci, São Paulo. Titular: 
LEANDRO WASQUES, brasileiro, casado, Conta-
dor, portador da Cédula de Identidade RG. n° 
30.906.535-5, inscrito no CPF/ME sob o n° 
338.609.708-10, residente e domiciliado na Rua 
Conde Juliano, nº200, Apto. 32, bloco B- CEP 
09121-020, Vila Humaitá, Santo André/SP. Suplente: 
MARCO ANTONIO DE VASCONCELLOS COX, bra-
sileiro, casado, administrador, portador da Cédula 
de Identidade RG. nº 5.883.821-1, inscrito no CPF/
ME sob nº 064.547.148-88, residente e domiciliado 
na Rua Dr. João Passos, nº42, CEP: 05030-080, Jd. 
Vera Cruz- São Paulo/SP. Representante dos Pro-
fessores da Educação Básica Pública do Município 
Titular: JOICELY JANAÍNA ALVARES, brasileira, sol-
teira, Professora de Educação Básica, Portadora da 
Cédula de Identidade RG. nº 33.175.922-6, inscrita 
no CPF/ME sob o nº 327.283.668-37, residente e 
domiciliada na Rua Canadá, 74 cs1, CEP 09921-
040, centro- Diadema- São Paulo/SP. Suplente: 
MIRTES BUENO DE FREITAS, brasileira, casada, 

Professora de Educação Especial, Portadora da Cé-
dula de Identidade RG. n° 11.124.582-5, inscrita no 
CPF/ME sob o n°034.363.758-88, residente e domi-
ciliada na Rua Joracy Camargo, n°. 109, Alvinópolis, 
São Bernardo do Campo/ SP. Representante dos 
Diretores das Escolas Básicas Públicas do Municí-
pio Titular: SANDRA MARIA GOMES SCARAVELLI, 
brasileira, solteira, Professora de Educação Espe-
cial, Portadora da Cédula de Identidade RG. nº 
10.543.326-3, inscrita no CPF/ME sob o nº 
063.507.628/43, residente e domiciliada na Rua 
Campos do Jordão nº 520, ap.13, bloco 3, CEP 
09751-400, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/
SP. Suplente: ALESSANDRA GASPAROTO LIMA, 
brasileira, solteira, Professora de Educação Básica. 
Portadora da Cédula de Identidade RG. nº 
25.516.990-5, inscrita no CPF/ME sob o nº 
176.089.048/01, residente e domiciliada na Rua Ma-
noel da Nóbrega nº435, apto. 165,bloco A, CEP: 
09910-720, Centro, Diadema /SP. Representante 
dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas 
Básicas Públicas do Município Titular: ALEX JOÃO 
DE BRITO, brasileiro, solteiro, Agente Administrati-
vo, Portador da Cédula de Identidade, RG. nº 
29.922.400-4, inscrito no CPF/ME sob o nº 
289.199.188-56, residente e domiciliado na Rua Dr. 
Carlos Chagas, nº 52, Jd. Santa Elizabeth, CEP 
09951-550, Diadema/SP. Suplente: PAMELA MABE-
LIN HIDALGO BUSTAMANTE, brasileira, casada, 
agente administrativo II, Portadora da cédula de 
Identidade, RG. nº 54.528.258-5, inscrita no CPF/
ME sob o nº 213.720.578-54, residente e domicilia-
da na Rua Prof. Arthur Riedel, nº123, CEP 09972-
270, Eldorado, Diadema /SP. Representantes dos 
pais de alunos da Educação Básica Pública do Mu-
nicípio Titular: RENAN PATRICIO DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de 
Identidade n° RG. 34.678.931-X, inscrito no CPF/ME 
sob o n° 317.314.868-12, residente e domiciliado na 
Rua Cavaour, n° 964-A, Vila Prudente, SP. Suplente: 
MÁRCIA GOMES DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, 
casada, do lar, portadora da Cédula de Identidade 
RG. n° 17.540.860-9, inscrita no CPF/ME sob o nº  
060.621.478/09, residente e domiciliada na Rua 
Henrique de Léo nº 114- casa 2, CEP: 09981-000, 
Jd. Ruyce – Diadema, SP. Titular: JULIANA DOS 
SANTOS SANTANA, brasileira, Casada, Artesã, 
portadora da Cédula de Identidade RG, n° 
34.350.162-4, inscrita no CPF/ME sob o n° 
298.556.028-46, residente e domiciliado na Av: Edu-
ardo Ramos Esquivel, n° 2900, torre 2-AP 124- CEP: 
09941-220 – Centro- Diadema. SP. Suplente: RENA-
TA FIUSA DE PAULA FREITAS NUNES, brasileira, 
casada, Professora de Educação Básica, portadora 
da Cédula de Identidade RG. nº 27.143.355-3,inscri-

ta no CPF/ME sob o nº  132.484.748-40, residente e 
domiciliada na Rua Sônia Maria, nº142, apto 14B2, 
CEP 09980-460, Serraria, Diadema-SP.  Represen-
tantes dos Estudantes da Educação Básica Pública 
Titular: JOEL JORGE PASSARINHO, brasileiro, sol-
teiro, estudante, portador da Cédula de Identidade 
RG. nº 66.336.754-2, inscrito no CPF/ME sob o nº  
010.152.962-70, residente e domiciliado na Rua Ibi-
cuí, nº95, casa 2, CEP 09925-000 Campanário, Dia-
dema/SP. Suplente: CAROLINA SANTOS COSTA, 
brasileira, solteira, diarista, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 42.865.648-1, inscrita no CPF/ME 
sob o nº 417.026.998/54, residente e domiciliada na 
Passagem da Madeira  n°68, CEP: 09981-150, Ina-
mar, Diadema /SP. Titular: SAMARA SOUZA SOA-
RES, brasileira, solteira, vendedora, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 50.829.341-8, inscrita 
no CPF/ME sob o nº 398.641.638/25, residente e 
domiciliada na Rua Sul nº162B, Apto. 23, CEP: 
09993-301, Conceição, Diadema, SP Suplente: LUI-
ZA GIOVANNA MARTINS GONÇALVES, brasileira, 
solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
38.255.551-X, inscrita no CPF/ME sob o nº 
481.146.878/35, residente e domiciliada na Rua Bi-
lac, nº135, CEP: 09912-260, Conceição, Diadema/
SP. Representante do Conselho Municipal de Edu-
cação (CME) Titular: CARLA SANTOS FERREIRA, 
brasileira, casada, professora de educação Básica I, 
portadora da cédula de identidade RG nº 21.300.251-
6, inscrita no CPF/ME sob o nº 161.453.288-51, re-
sidente e domiciliada na Rua Profa. Adélia Alves 
Martins nº432, CEP: 09791-405, Parque Selecta, 
São Bernardo do Campo –SP. Suplente: AMANDA 
CRISTINA SANTOS, brasileira, solteira, coordena-
dora, portadora da cédula de identidade RG nº 
26.687.916-06, inscrito no CPF/ME sob nº 
262.538.968-06, residente e domiciliada na Rua 
Martim Afonso, nº 86 apto.34, CEP: 09911-550- Vila 
Conceição- Diadema-SP. Representante Conselho 
Tutelar Titular: JULIANA CALICCHIO ANDRADE, 
brasileira, casada, conselheira tutelar, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 47.302.237-0, inscrita 
no CPF/ME sob o nº 389.616.518-62, domiciliada na 
Rua Orienti Monti, 201, CEP: 09910-250-  Centro –
Diadema/SP. Suplente: GILSON LUIZ CORREIA DE 
MENEZES JUNIOR, brasileiro, casado, profissional 
da educação física, portador da cédula de identida-
de RG nº27. 880.784-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 
294.652.078-10, residente e domiciliado na Rua Mo-
acyr Gulart Cunha Caldas, 297, Apto.11, CEP 
09911-450- Conceição – Diadema. Representantes 
de organizações da sociedade civil Titular: MAR-
CONDES DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, 
professor, portador da Cédula de Identidade RG nº 
30.829.847-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 

716.462.054/72, residente e domiciliado na Avenida 
das Nações, nº77, CEP 09921-000, Taboão, Diade-
ma/SP. Suplente: RAFAEL ASSIS CAMPOS DE 
SOUZA, brasileiro, solteiro, professor de educação 
básica II, portador da Cédula de Identidade RG nº 
26.213.154-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 
323.580.688-10 residente e domiciliado na Rua Ma-
rina, nº47, CEP 09932-350,Taboão, Diadema/SP. 
Titular: IVONE CÍCERA DA SILVA, brasileira, divor-
ciada, diretora executiva, portadora da Cédula de 
Identidade RG. nº 57.756-45, inscrita no CPF/ME 
sob o nº 031.257.864-44, residente e domiciliada na 
Rua Tamoios nº 279, CEP: 09991-070, Conceição, 
Diadema/SP. Suplente: LÍGIA CRISTINA VICENTE, 
brasileira, solteira, pedagoga, portadora da Cédula 
de Identidade RG. nº 43.174.119-0, inscrita no CPF/
ME sob o nº  337.994.478-57, residente e domicilia-
da na Rua dos Professores, 242, CEP: 09172-260,  
Jardim Santa Cristina, Santo André. Art. 2º. As des-
pesas com a execução deste Decreto correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias consigna-
das no orçamento, suplementadas se necessário. 
Art. 3 º Este decreto entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 05 de 
maio de 2021,revogando-se as disposições em con-
trário. Diadema, 10 de junho de 2021 JOSÉ DE FILI-
PPI JÚNIOR Prefeito Municipal DHEISON RENAN 
SILVA Chefe de Gabinete DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos ANA 
LÚCIA SANCHES Secretária de Educação

DECRETO Nº 7957, DE 11 DE JUNHO DE 2021 
SUBSTITUI membro nomeado pelo Decreto nº 
7.935, de 10 de maio de 2021, para compor o Con-
selho Deliberativo do Fundo de Assistência ao Trân-
sito – FUNDATRAN. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, 
Prefeito do Município de Diadema, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Lei Mu-
nicipal nº 3.682, de 29 de setembro de 2017, com a 
redação que lhe foi dada pelo art. 1º da Lei Munici-
pal nº 3.767, de 10 de agosto de 2018; CONSIDE-
RANDO, ainda, o que consta dos autos do Processo 
Administrativo Interno nº 37.446/01. DECRETA Art. 
1º Fica nomeado para compor o Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Assistência ao Trânsito – FUNDA-
TRAN, o seguinte membro: I - ..................................
...... II - RONALDO TONOBOHN, brasileiro, solteiro, 
funcionário público municipal, portador da cédula de 
identidade RG nº 9.716.463-X, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 008.946.408-79, com endereço na Avenida 
Doutor Ulysses Guimarães, nº 3.399, Vila Nogueira, 
Diadema, São Paulo, que na qualidade de Diretor de 
Trânsito, exercerá a função de Vice-Presidente, em 
substituição a ANTONIO VANDERLY LIMA. III - .......

............................. IV - ................................... V - .....

............................... VI - ................................... VII - ..

................................ VIII - ................................. IX - ..

.................................. X - ..................................... XI 
- ................................... XII - .................................. 
XIII - ................................. Art. 2º - As despesas com 
execução deste Decreto correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário. Art. 3º - Este 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas a disposições em contrário. Diadema, 11 
de junho de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Pre-
feito Municipal DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos JOSÉ EVALDO 
GONÇALO Secretário de Transportes
EXTRATO DO RESULTADO FINAL DA SELE-
ÇÃO PÚLICA PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA 
FRENTE DE TRABALHO EDITAL N°. 01/2021 - A 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA, no 
uso de suas prerrogativas e atribuições legais, infor-
ma a todos os candidatos efetivamente inscritos na 
Seleção para bolsistas da Frente de Trabalho Edital 
Nº 01/2021 que o resultado final para consulta está 
disponível em arquivo digital no site www.diadema.
sp.gov.br em Secretaria de Gestão de Pessoas – 
Frente de Trabalho. Diadema, 14 de junho de 2021. 
Odair Cabrera - Secretário de Gestão de Pessoas

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
Resolução n° 07/2021 de 18/05/2021 - Dispõe sobre o re-
manejamento de dotações Orçamentárias, com Crédito na 
Ficha 5 – 3.3.50.43.00 originado do Recurso da Ficha 6 
– 3.3.90.30.00, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
em conformidade com o disposto nos termos dos Artigos 
5º e 7º da Lei Municipal nº 4041 de 18/12/2020. 

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
Resolução n° 06/2021 de 14/05/2021 - Dispõe sobre o re-
manejamento de dotações Orçamentárias, com Crédito na 
Ficha 12 – 3.3.90.40.00 originado do Recurso da Ficha 
10 – 3.3.90.39.00, no valor de R$ 20.000,00 ( Vinte mil 
reais), em conformidade com o disposto nos termos dos 
Artigos 5º e 7º da Lei Municipal nº 4041 de 18/12/2020. 

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial
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EDITAIS DE PROCLAMAS
 Diadema

Rua Silvio Donini, nº 222, Jardim Donini
Diadema - SP

CEP: 09920-530 Tel: (11) 4056-5683
E-Mail:contato@cartoriorcivildiadema.com.br

 
Faço saber que pretendem se casar 

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

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, 15 de junho de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

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

Anuncie: 4057-9000

Não confie na sorte“ ”

F: Anuncie: 4057-9000

ROBSON PATRICK BORKOSKI DOS SAN-
TOS e MONALIZA CLAIR PEREIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, assistente de PCP, nascido em 
Diadema - SP, aos 01/06/1980, residente em 
Diadema - SP, filho de WILSON DOS SANTOS 
e de TEREZINHA ELISABETE BORKOSKI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de contratos, nascido em Diadema 
- SP, aos 25/11/1980, residente em Diadema - 
SP, filho de ANTONIO ALVES PEREIRA e de 
MARIA SANTA PEREIRA;

GUSTAVO GONÇALVES RAIMUNDO e CA-
ROLINE GAMEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/10/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FABIO 
LEAL RAIMUNDO e de ELISABETE GONÇAL-
VES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, projetista, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 25/03/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE ANTO-
NIO GAMEIRO e de LUCINARA FRANCISCA 
GAMEIRO;

GIOVANE AVELINO e THAYNÁ BRENDA ALE-
XANDRE COSTA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços 
manuais, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 02/11/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDEVALDO AVELI-
NO e de VANDERLÉIA PEREIRA DE SOUZA 
AVELINO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 01/04/2002, residente em 
Diadema - SP, filho de NALDECI COSTA e de 
PATRICIA ALEXANDRE;

LUCEVANDRO NERES SANTANA e NOEMIA 
PINTO PEREIRA , sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, vendedor, 
nascido em Grão Mogol - MG, aos 05/10/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ NE-
RES SANTANA FILHO e de MARIA FERREIRA 
GUIMARÃES SANTANA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira , solteiro, aux.  produção 
, nascido em BELEM - BA, aos 12/03/1979, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
DA CONCEIÇÃO PEREIRA  e de RAIMUNDA 
DA COSTA PINTO ;

MAYRLA THAÍS SOARES PORFIRIO e TAÍS 
SANTOS SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar ad-
ministrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
04/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MÁRCIO REINALDO ROYO PORFIRIO e 
de CATIA SILVANA SOARES SOUZA PORFI-
RIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de injetora, nascido em 
MASCOTE - BA, aos 17/06/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FLORISVALDO 
PEREIRA DE SOUZA e de RAIMUNDA SAN-
TOS SOUZA;

JAILSON DAS VIRGENS SANTOS  e PATRI-
CIA MESSIAS BARBOSA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileiro , solteiro, pedreiro 
, nascido em OLINDINA - BA, aos 22/05/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
PEREIRA DOS SANTOS  e de CARMOZETE 
MARIA DAS VIRGENS SANTOS ; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em Pedra Branca - CE, aos 
09/03/1988, residente em Diadema - SP, filho 
de MILTON ALVES BARBOSA e de MARIA DE 
FATIMA MESSIAS BARBOSA;

FRANCISCO OLAVO ALVES DO AMARAL 
e ÉRICA SUÉLLEN DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, auxiliar de almoxarifado, nascido em 
CRATEÚS - CE, aos 19/11/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GONÇALO FERREIRA 
DO AMARAL e de FELICIA ALVES DE ALMEI-
DA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 31/08/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
DE SOUZA e de MARIA IVONE DE SOUZA 
SANTOS;

ABRAÃO ALVES DA SILVA e MIRTIANE LIMA 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, estoquista, nascido 
em RECIFE - PE, aos 09/03/1985, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBER-
TO ALVES DA SILVA e de LUZINETE ANDRE-
ZA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em RECIFE 
- PE, aos 18/04/1983, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARIO LIMA DOS SANTOS e de 
MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SANTOS;

SEVERINO EPIFANIO DE MELO NETO e 
ANGELICA VALENTE DE MELO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, mecânico de autos, nascido em Lagoa 
de Itaenga/PE, aos 30/04/1970, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO EPIFANIO DE 
MELO e de JOANA MADALENA DOS SAN-
TOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 07/08/1991, residente em DIADEMA - SP, 

filho de NEUDES MENDES DE MELO e de 
MARIA JOSE VALENTE;

MARCOS DORNELES DA CRUZ e VIVIANE 
DA SILVA PEREIRA , sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1976, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO 
GONÇALVES DA CRUZ e de GEANETE LADI 
DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnica de enfermagem , 
nascido em Diadema - SP, aos 12/07/1976, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de MAURICIO 
DIAS PEREIRA e de CECILIA MARIA SILVA;

AMARO BARBOZA DE LIMA e FRANCISCA 
ADOLFINA DE BARROS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, 
nascido em JABOATÃO - PE, aos 07/09/1957, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SANTA-
NA  MARIA DA SILVA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em FLORESTA - PE, aos 21/04/1963, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EDMUNDO JOA-
QUIM DE BARROS e de ADOLFINA MARIA 
DA CONCEIÇÃO;

GABRIEL OLIVEIRA PEDRO e ANA LÚCIA DE 
LANA SILVA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, estoquista, nascido 
em Diadema - SP, aos 30/01/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EDSON ROBERTO 
PEDRO e de SIMONE OLIVEIRA PEDRO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 19/05/2000, residente em 
SÃO PAULO - SP, filho de ADÄO DA SILVA e 
de ANA ALICE DA SILVA LANA;

JOSÉ FILIPE DA SILVA e GABRIELLA GAL-
DINO DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, oficce boy , 
nascido em Santo André - SP, aos 02/03/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
SEVERINO DA SILVA e de VALDELICE MARIA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manicure , nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 06/02/2003, 
residente em Diadema - SP, filho de AMAURI 
GOMES DE ARAUJO e de VIANEIDE GALDI-
NO DA SILVA ARAUJO;

DOUGLAS DE OLIVEIRA ANDRADE  e ELLEN 
MILENE SANTOS DE MELLO SILVA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , divor-
ciado, motorista , nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 30/03/1972, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ ROMEIRO DE ANDRADE  e de 
APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
analista de T.I., nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 19/02/1982, residente 
em DIADEMA - SP, filho de WILSON JOSE 
DA SILVA e de VILMA SUELI  SANTOS DE 
MELLO SILVA ;

ANDERSON MENDES DE OLIVEIRA e 
JASORENI DA COSTA FRANÇA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, autonomo, nascido em Diadema - SP, 
aos 26/05/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NELSON CAMPOS DE OLIVEIRA e de 
RUTE SEVERINA MENDES DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tecnica de montagem, nascido em FLORIANO 
- PI, aos 25/09/1984, residente em DIADEMA 
- SP, filho de IRENO ALVES DE FRANÇA e 
de VANDA FERREIRA DA COSTA FRANÇA;

GUILHERME HENRIQUE ALVES GOMES e 
GABRIELLY GOMES FELIX DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
monitor, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 
19/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DIOVALDO DOS SANTOS GOMES e de 
ISAURA APARECIDA ALVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 13/12/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADEMIR FERREIRA 
DA SILVA e de VANUSA GOMES FELIX;

ALEX PEREIRA RIBEIRO e PAULA ROZELITA 
DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, conferente, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 07/06/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ARISTIDES RIBEIRO 
FILHO e de MARIA DO CARMO PEREIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, coordenadora de turno, nascido em 
Timbaúba - PE, aos 18/06/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO EUCLIDES 
DA SILVA e de ROZELITA HELENA DA SILVA;

ANDERSON DE SOUSA RAMOS e SANDRA 
APARECIDA VALADÃO, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, micro 
empreendedor, nascido em Diadema - SP, 
aos 29/05/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FLORENTINO RAMOS e de WAL-
DECI RAMOS DE SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, com-
pradora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
02/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSENIAS GOMES VALADÃO e de MARIA 
APARECIDA VALADÃO;

LUIZ CARLOS LOBATO COELHO e CELIANE 
CRUZ DA SILVA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, técnico em 
telecomunicações, nascido em Montes Claros 
- MG, aos 11/12/1984, residente em Diadema 
- SP, filho de CÍCERO ROSA COELHO e de 
MARIA JOSÉ LOBATO COLEHO; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ope-

radora de caixa, nascido em Buritirama - BA, 
aos 01/01/1995, residente em Diadema - SP, 
filho de EDSON PEREIRA DA SILVA e de JACI 
CRUZ DA SILVA;

RITCHELE FLORENCIO DOS SANTOS e 
THAÍS MARTINS VALADÃO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeiro, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 08/02/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de IVANILDO DOS SANTOS e de MARIA 
DA PIEDADE FLORENCIO DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 26/08/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE ALVIM VALADÃO e de ROSANA 
MARTINS VALADÃO;

JOSE CLEBER BRAGA BRILHANTE  e VERA 
LUCIA PEREIRA CHAGAS , sendo o preten-
dente:  nacionalidade  brasileiro , divorciado, 
pintor , nascido em PARANGABA - CE, aos 
22/04/1957, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO BRILHANTE  e de MARIA BRAGA 
BRILHANTE ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , viúvo, do lar , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 25/06/1958, residente em 
Diadema - SP, filho de MARIANO FELIX e de 
JULIETA FERREIRA LIMA ;

EDSON DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA e 
MARIA CAROLINA SANTOS SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em Santos - 
SP, aos 12/01/1998, residente em Diadema 
- SP, filho de VALDEMIR RIBEIRO DA SILVA 
e de ELIANE RAMOS DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de escritório, nascido em Diadema - SP, 
aos 26/10/2000, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ LAUDIVANIO SANTOS SILVA e 
de JOSEILDA LAURA DA SILVA;

CLAUDIO REIS ALBERTO  e REGIANE 
CAVALCANTE DE OLIVEIRA , sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, al-
moxarife pleno , nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 12/07/1983, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SIDNEY REIS AL-
BERTO  e de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS ALBERTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, assistente 
administrativo , nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 30/08/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FLAVIO BATISTA DE OLIVEIRA  e de 
ROZALIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA ;

BRUNO MARTINS DE ASSIS e PRISCILA DE 
SOUSA GONÇALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, lider de 
produção, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 04/09/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO OLIVEI-
RA DE ASSIS e de MARIA DO SOCORRO 
MARTINS ASSIS; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido 
em Diadema - SP, aos 01/03/1982, residente 
em DIADEMA - SP, filho de NELSON BENE-
DITO GONÇALVES e de ELZA VICENTE DE 
SOUSA GONÇALVES;

HENRIQUE DE OLIVEIRA e DÉBORA GON-
ÇALVES VALERO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
expedição, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 06/02/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILSON DE OLIVEIRA 
e de CICERA MARIA DOS SANTOS OLIVEI-
RA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, recepcionista, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 08/08/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALMIR 
DE OLIVEIRA VALERO e de MARIA VITAR 
GONÇALVES VALERO;

EZEQUIEL GOMES DE SOUSA e BRUNA 
DE SOUZA SANTANA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, monitor de 
sistema eletronico, nascido em VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO - PE, aos 16/08/1993, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de DIONISIO 
FRANCISCO DE SOUSA e de IVONETE 
GOMES DE SOUSA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/11/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANIBAL 
MAGALHÃES SANTANA e de MARIA DAS 
GRAÇAS SOUZA ANDRÉ SANTANA;

WAGNER APARECIDO DOS SANTOS JU-
NIOR e SORAYA DE ARAUJO LIMA SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, autonomo , nascido em Diadema - SP, 
aos 23/09/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de WAGNER APARECIDO DOS SANTOS 
e de CLARICE DE MORAIS; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Roque - SP, aos 20/05/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de MARCOS 
ANTONIO LIMA SANTOS e de LUCIANA SILVA 
GOMES DE ARAUJO;

JONAS SEVERINO e SABRINA CAROLINA 
SOFIA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de atendimento, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 29/10/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de TERE-
ZINHA MARIA SEVERINO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
de atendimento, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 21/04/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RICARDO SILVA SOFIA e de SHEILA 
APARECIDA SOFIA;

IVAIR ESTEVAM DA SILVA SANTOS e MICHE-

LI SANTOS DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
empilhadeira, nascido em DIADEMA - SP, aos 
16/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS e de TE-
REZINHA ESTEVAM DA SILVA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em JANDIRA - 
SP, aos 04/01/1997, residente em DIADEMA 
- SP, filho de PAULO COSTA DE JESUS e de 
EDNILDES MOTA DOS SANTOS DE JESUS;

DAVI MATEUS DE SOUSA e GABRIELLY 
SOUZA TEODORO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autônomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
07/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GILSON MATEUS DE SOUSA e de NAIRA 
MARIA DE SOUSA MATEUS; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, 
nascido em Campanha - MG, aos 04/01/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ENEIAS 
TEODORO e de GISELE DA CONCEIÇÃO 
DE SOUZA;

JOSEF CLAUDINO DE MOURA e MARIA 
FRANCIELLE ROCHA ABREU, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
segurança pessoal, nascido em Lagoa dos 
Gatos - PE, aos 03/06/1989, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ CLAUDINO DA 
SILVA e de MARIA JOSÉ DE MOURA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, analista, nascido em Diadema - SP, aos 
23/09/1991, residente em Diadema - SP, filho 
de ZICO MARTINS ABREU e de MARILENE 
CHAVES DA ROCHA;

BRUNO RODRIGUES DA SILVA e ADRIANA 
LUCIA FREIRE, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
24/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO BATISTA DA SILVA e de CREUZA 
RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente: , 
divorciado, especialista em RH, nascido em 
São Paulo - SP, aos 11/05/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DANIEL ALEXANDRE 
FREIRE e de ILDA APARECIDA DOS SANTOS 
FREIRE;

JOSÉ ELIAS DA FONSECA e REDJANE 
SOUTO LEITE , sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, aposentado , 
nascido em Diadema - SP, aos 28/03/1960, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ NA-
ZARIO DA FONSECA e de ESTER DA SILVA 
FONSECA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, professora , nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 06/12/1974, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ALCIDES LEITE 
NETO  e de TEREZINHA SOUTO LEITE ;

RENAN DE LANA e JESSICA DE ARAUJO 
SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxliar Multifuncional, nasci-
do em Diadema - SP, aos 14/04/1992, residente 
em DiADEMA - SP, filho de MARIA NEUSA DE 
LANA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, Analista contábil, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 27/12/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERCI DOS SANTOS 
e de IVONE ALVES DE ARAUJO;

BRUNO GONÇALVES AMADO PEDREIRA 
e ARETHA MARIA DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, fiscal, nascido em DIADEMA - SP, aos 
24/10/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NEY GONÇALVES PEDREIRA e de 
SARA GONÇALVES AMADO PEDREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de repasse, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 12/09/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de AFONSO PEREIRA DE JESUS 
e de MARIA TEREZA DE ALMEIDA JESUS;

JOÃO PAULO DE MEDEIROS ORELIO e 
SHEILA EDUARDA GOMES DE BARROS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, polidor de autos, nascido em São 
Paulo - SP, aos 02/09/2000, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA ORELIO 
e de VALDETE FERREIRA DE MEDEIROS 
ORELIO; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, DO LAR, nascido em Diadema 
- SP, aos 25/09/2002, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SERGIO FERREIRA DE BARROS 
e de MARIA APARECIDA GOMES;

JOSE SOUZA DE LIMA e IDALINA MARIA 
FRANCISCA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, Operador de máquina, 
nascido em Boquira - BA, aos 11/10/1976, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
GONÇALVES DE LIMA e de MARIA DE OLI-
VEIRA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Operadora de máquina, 
nascido em Boquira - BA, aos 28/12/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ABEL 
JOSE FRANCISCO e de MARIA JUDITE DOS 
SANTOS;

GILDO FARIAS BISPO e MARIA DAS GRA-
ÇAS SILVA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, cozinheiro, nascido em 
GAMELEIRA - PE, aos 11/07/1972, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BISPO 
PAULO e de LENITA BATISTA DE FARIAS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cozinheira, nascido em INAJÁ - PE, 
aos 26/11/1965, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DEUSDETO BARBOSA DOS SANTOS 
e de ALIETA NUNES DA SILVA;

JOSÉ SOLANGE FERREIRA GOIS  e JO-
SEFA VILELA DOS SANTOS , sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
vigilante , nascido em PARANATAMA - PE, aos 
11/12/1972, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIÃO FERREIRA DE GOIS  e de 
CREUZA ALICE TEODORA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, diarista , nas-
cido em PARANATAMA - PE, aos 09/06/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDIGAR 
ARISTIDES DOS SANTOS e de MARCELINA 
VILELA DOS SANTOS;

JOSÉ CARLOS SILVA DE JESUS e LIDIANE 
ARAUJO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de 
manutenção, nascido em Cícero Dantas - BA, 
aos 30/05/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ GERMANO DE JESUS e de 
MARIA NILDA DA SILVA JESUS; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Teixeira - PB, aos 21/01/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
LOPES DOS SANTOS e de IVONETE ARAU-
JO DOS SANTOS;

JOEL DA CONCEIÇÃO PINTO PEREIRA 
e RENATA DOS SANTOS JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de maquina, nascido em Belém - PA, 
aos 14/11/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA 
e de RAIMUNDA DA COSTA PINTO; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Maceió - AL, aos 30/06/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
QUITERIA DOS SANTOS JESUS;

DIOGO DE ARAUJO PEREIRA e JACQUELI-
NE DE ARAUJO CALHEIRO MARINHO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, Motorista, nascido em Diadema - SP, 
aos 14/09/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO MARTINS PEREIRA e de 
MARIA LUCIA DE ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Recepcionis-
ta, nascido em Diadema - SP, aos 15/03/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ROBER-
TO TADEU CALHEIRO MARINHO e de MARIA 
APARECIDA DE ARAUJO MARINHO;

JOSE DA SILVA COSTA e IZABEL DIAS CA-
MARGO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, autonomo, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 07/08/1967, filho de GERAL-
DO JANUARIO COSTA e de MARIA JOANA 
COSTA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido 
em ADRIANÓPOLIS - PR, aos 09/06/1968, 
residente em Diadema - SP, filho de BELMIRO 
DIAS DE CAMARGO e de TEODORA CAMAR-
GO DA MOTA;

ANDERSON LUIZ DA COSTA e CAROLINA 
SILVA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, agente de viagens, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/09/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON 
ALVES DA COSTA e de MARIA VALDETE DA 
SILVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, nascido em Diadema - SP, 
aos 08/05/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de KENNETH FRANCIS ARRUDA DE 
LIMA e de ELZA BERTINO DA SILVA;

EVERALDO BARBOSA e CINTIA MENDES 
DOS ANJOS, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, divorciado, funileiro industrial, 
nascido em Jequié - BA, aos 20/11/1967, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ED-
VALDO BARBOSA e de MARIA HONORINA 
BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido 
em Salvador - BA, aos 06/01/1980, residente 
em Diadema - SP, filho de ABEL ANTINO DOS 
ANJOS e de TEREZINHA MARTINS MENDES;

FRANCISCO ELANDO CANDIDO DE SOUZA 
e MARIA JUCILEIDE QUEIROS SILVESTRE, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, soldador, nascido em Solonópole 
- CE, aos 10/01/1980, residente em DIADE-
MA - SP, filho de FRANCISCO ELAUDO DE 
SOUZA e de MARIA DE FATIMA CANDIDO 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Vendedora, nascido em 
Jaguaribe - CE, aos 19/06/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SILVESTRE 
CHAVES e de MARIA QUEIRÓS CHAGAS 
SILVESTRE;

ANTONY DA SILVA SANTOS e JULIANA 
ARAÚJO DOS SANTOS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 29/08/1998, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO FERNANDES LOPES DOS 
SANTOS e de MAURICEIA BENVINDA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, auxiliar de escritorio, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 13/08/2001, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ AURORA 
DOS SANTOS e de ANA MARIA ARAÚJO 
DOS SANTOS;


