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atendimento presencial

Decisão judicial mantém fechadas
agências do INSS em São Paulo
A reabertura das agências do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) em São Paulo foi adiada por tempo indeterminado, após decisão judicial. Com a determinação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
os usuários do serviço deverão reagendar atendimento. Em nota, o INSS antecipa que vai interpor recurso
contra a decisão judicial, acionando a Procuradoria

15 dE sETEmbRo dE 2020

R$ 2,00

Marcello Casal/Agência Brasil

Ano 29

Federal Especializada. “O INSS destaca que a reabertura das agências se mostra indispensável para que
parte da população que precisa dos serviços presenciais não seja prejudicada, especialmente neste
momento de pandemia”, diz a nota. O atendimento
presencial foi retomado nesta segunda-feira (14) em
mais de 600 agências em todo o país.
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Trabalhadores da Volks votam proposta
de estabilidade em troca de benefícios
Acordo costurado pelo sindicato visa evitar corte de 35% do pessoal no Brasil, anunciado pela montadora há cerca de três semanas
Os trabalhadores da Volkswagen
votam hoje (15) proposta que prevê
estabilidade em troca de benefícios.
O acordo foi costurado pelo Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC e pelas demais entidades de representação dos
funcionários da montadora no Brasil

para redução de custos nas quatro
plantas da empresa, situadas em São
Bernardo, Taubaté (SP), São Carlos
(SP) e São José dos Pinhais (PR). As
negociações tiveram início há três semanas, quando a Volks manifestou a
intenção de demitir 35% da mão de

obra no país – o que representa 5.200
dos 15 mil funcionários – devido ao
impacto sobre o setor automotivo
da pandemia do novo coronavírus.
Como a unidade do ABC emprega 8,5
mil pessoas, o corte pode significar 3
mil demissões. Na planta da Anchie-

Divulgação/Instituto Butatan

ta, o acordo – que prevê a garantia de
emprego por cinco anos – será votado em assembleia presencial às 14h,
no pátio da fábrica. O presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, Wagner Santana, avaliou que,
diante do cenário econômico atual

e da intenção manifestada pela empresa, a garantia de estabilidade
por longo período é positiva. O dirigente reforçou, porém, que caberá
ao trabalhador avaliar e decidir se o
conjunto de propostas é do seu interesse.
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eleições

Legado do ex-prefeito Celso Daniel ainda
mobiliza campanhas em Santo André
O legado do ex-prefeito Celso
Daniel, assassinado há 18 anos, ainda
exerce influência na disputa pela Prefeitura de Santo André. Ao menos três
herdeiros políticos do ex-prefeito estão
concorrendo, e até adversários usam

as gestões do petista como referência. Entre os que se apresentam como
seu herdeiro está o irmão do político,
Bruno Daniel (PSOL), seu antigo vice,
João Avamileno (SD), e Bete Siraque,
candidata pelo PT.
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investigação

Lava jato denuncia Lula, Antônio Palocci e
Paulo Okamotto por lavagem de propina

investimento necessário para a construção, ampliação e modernização da nova fábrica é de r$ 160 milhões

A força-tarefa da Lava Jato no Paraná
denunciou o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) por lavagem de R$ 4
milhões em propinas da Odebrecht repassadas a título de doações oficiais ao
Instituto Lula, entre dezembro de 2013 e

março de 2014. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o presidente do instituto, Paulo Okamotto, também foram
denunciados. É a quarta denúncia da Lava
Jato Paraná contra Lula e a segunda relacionada ao instituto.
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são paulo

Para produzir vacina contra o coronavírus,
Instituto Butantan vai ampliar fábrica
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pesquisa

Aprovação de Bolsonaro sobe e supera
reprovação pela 1ª vez desde maio de 2019
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setembro amarelo

Estudos sobre
suicídio de autistas
são pouco valorizados
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diadema

Prefeitura retoma gradualmente
atividades esportivas a partir de hoje
A Prefeitura de Diadema reinicia as
atividades esportivas para alunos da
natação, ritmos e da Escolinha de Futebol. Na Escolinha de Futebol voltam as
atividades do campo do Piraporinha,
atendendo inicialmente alunos entre

11 e 17 anos. A cada semana, o treino
será incluído em um dos seis campos
até totalizar os 1.100 inscritos no projeto. Já o Projeto Aquáticos começa a
receber a partir de hoje 500 alunos da
faixa etária de 11 a 59 anos. Página 5

Com novo visual, Biblioteca Santa Luzia
será entregue nesta quinta-feira
Página 5
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Morto em 2002, ex-prefeito Celso Daniel
ainda mobiliza campanha em Santo André
Entre os que se apresentam como seu herdeiro na disputa está o irmão do político assassinado, Bruno Daniel
Arquivo/Folhapress

A figura do ex-prefeito Celso
Daniel, assassinado há 18 anos,
ainda exerce influência na disputa pela prefeitura de Santo
André, na Grande São Paulo. Ao
menos três herdeiros políticos
do ex-prefeito estão concorrendo, e até adversários usam
as gestões do petista, que governou a cidade por dois mandatos - de 1989 a 1992 e de
1997 a 2002, como referência.
Entre os que se apresentam
como seu herdeiro na disputa
está o irmão do político assassinado em 2002, Bruno Daniel
(PSOL). A lista conta ainda com
o antigo vice de Celso Daniel,
João Avamileno - ex-prefeito e
candidato pelo Solidariedade e Bete Siraque, candidata pelo
PT. Celso é elogiado pelo tucano Paulo Serra (PSDB), atual
prefeito que disputa a reeleição
e foi secretário da gestão petista
de Carlos Grana (2013 a 2016),
e até por Wagner Grillo, que
concorre pelo MDB.
Rompido com o PT desde
2019, Avamileno comandou
Santo André entre 2002 e
2008. Foi eleito vice em 1997,
e assumiu o cargo após a morte
de Celso, reelegendo-se em

2004. Avamileno admite que o
pleito deste ano deixa explícita a influência do ex-prefeito.
“Pelo seu modo de governar,
sua capacidade, a maneira
como foi assassinado e os trabalhos sociais, isso acabou criando uma memória.”
Na tentativa de recuperar o
governo da cidade, o PT aposta
na vereadora Bete Siraque,
mulher do ex-deputado federal
Vanderlei Siraque, que deixou
o PT e hoje está no PCdoB. A
candidata trabalhou na Secretaria de Educação de Santo
André durante o segundo
mandato de Celso Daniel. “Ele
é uma referência até os dias de
hoje. Celso fazia parte de um
partido com outras pessoas que
ajudaram a fazer seu programa
de governo à luz do que o PT defendia. Todo mundo quer usar
o nome do Celso, mas o legado
da história do que realizamos
em nossos governos é do PT.”
Candidato do MDB, Grillo
afirma que Celso Daniel foi “o
melhor prefeito” que Santo
André já teve por sua capacidade de “agregar valores ao município”. “Ele fazia os orçamentos participativos e cumpria.

Então prefeito de Santo André e coordenador do programa
de governo da campanha de
Luiz Inácio Lula da Silva à
Presidência, Celso Daniel foi encontrado morto com marcas de
tiro em 20 de janeiro de 2002,
dois dias após ser sequestrado.
Um inquérito policial concluiu
que o crime foi cometido por
uma quadrilha da favela Pantanal, zona sul de São Paulo. Seis
homens foram condenados. O
Ministério Público investigou
se o assassinato foi motivado
para acobertar um esquema de
corrupção que existia na prefeitura, mas a tese não prosperou.
Irmão de Celso, Bruno Daniel concorre ao Executivo

Era bem claro no cumprimento
das propostas.” Serra, atual prefeito, também teceu elogios ao
petista assassinado.
n CORRUPÇÃO
Elogiada pelos atuais candidatos à Prefeitura de Santo
André, a gestão de Celso Daniel foi marcada por um escândalo de corrupção Em 24
de novembro 2015, a Justiça

condenou três pessoas por
liderar um esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas
pelo governo municipal: os
empresários Sérgio Gomes da
Silva e Ronan Maria Pinto e o
ex-secretário Klinger Luiz de
Oliveira Sousa. A sentença foi
confirmada pelo Tribunal de
Justiça dois anos depois. Os
três negam as acusações.

PDT de Rio Grande vai à Justiça contra intervenção
O PDT de Rio Grande da Serra
entrou com mandado de segurança para reaver o comando do diretório no município, que sofreu
intervenção. Segundo Sandro
Carvalho, diretor da sigla na cidade, a medida contra o diretório
é retaliação do vice-presidente estadual e coordenador regional do
PDT, Júnior Orosco, por conta do
apoio ao ex-vereador Claudinho
da Geladeira (Podemos) na disputa pelo Paço. O ex-secretário
Gilvan Mendonça, que havia se
lançado pré-candidato ao Executivo pelo PDT, desistiu do projeto
para apoiar Claudinho da Geladeira, posicionamento também
adotado pelo grupo.
“Entramos com o mandado
de segurança para reaver nosso
direito e fazer valer o estatuto

do partido. Fomos pegos de surpresa. Tentamos conversar com o
Orosco, mas não fomos recebidos.
Interditar o PDT de Rio Grande
da Serra foi retaliação de Orosco
porque queria que apoiássemos o
candidato governista, por conta de
negociação para que seu pai (José
Carlos Orosco Roman) assumisse
cargo no Consórcio Intermunicipal, onde o prefeito (Gabriel Mara
nhão) é presidente hoje”, pontuou.
Sandro Carvalho afirmou que
o acordo para apoio ao governo
estava condiciondo a Gilvan Mendonça ser candidato a vice, o que
não teria sido sustentado pela chapa governista. O pedetista disse,
ainda, que a executiva estadual
foi avisada do apoio a Claudinho
da Geladeira. “Como o Orosco
não nos atendia fomos à estadual

e conversamos com Airton Amaral, que nos falou que poderíamos
fechar com o Claudinho e depois
levá-lo à estadual. Hoje, o Airton
Amaral não quer sustentar essa
conversa”, destacou.
Orosco afirmou à reportagem
que o apoio a Claudinho contraria
as discussões feitas com a estadual. “Estava afastado de Maranhão,
mas como a diretoria veio até mim
e afirmou que apoiar o governo
nas eleições era o melhor a fazer
por Rio Grande, porque o grupo,
desde a época do Kiko (Adler Tei
xeira) é que mantém o município
em pé. Então, conversamos com
o Maranhão e acertamos que
apoiaríamos o governo.”
Segundo Orosco, com as negociações em andamento, em meio
à pandemia, a diretoria fez acordo

para apoiar Claudinho da Geladeira. “Recebi um vídeo afirmando que iriam apoiar o Claudinho,
mas qual a contrapartida do PDT?
O que foi combinado entre eles?
Não sei. Então, reportei tudo isso
à estadual. Quanto coordenador
regional, tenho de fazer a minha
função”, pontuou.
Orosco afirmou, ainda, que
o problema com o diretório
começou nas eleições de 2018,
quando o grupo não apoiou nenhum candidato do partido. “Eles
já seriam destituídos por infidelidade partidária, mas fomos convencidos pelos outros diretórios
da região que seria importante
manter eles no PDT. Então, relevamos 2018 e os mantivemos.”
ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br
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n CRIME
Bruno Daniel concorre pela
primeira vez a uma eleição. Ao
lado da família, Bruno defendeu
a apuração do crime, independentemente da possibilidade
de as investigações atingirem
a imagem de Celso ou a do PT.
Em 2006, teve que deixar o Brasil com a família. Ele foi alvo de
ameaças de morte após depor
na CPI dos Bingos, que investigava um esquema de propinas
para o PT. Na ocasião, chegou
a acusar dirigentes petistas de

receber propina, o que foi negado pelo partido.
Após 18 anos, a morte de
Celso ainda suscita polêmica.
“Nunca falei que o PT estava
envolvido nisso. Sempre disse:
é necessário investigar o que
aconteceu e, se os investigados têm ou não vínculo com o
partido, isso deve ser obtido a
partir das apurações. Muitos
querem atribuir a mim acusações ao PT que eu nunca fiz”,
afirma. “Instalou-se no governo do Celso uma máfia, e
máfia atua de um jeito que sai
de qualquer tipo de lógica racional.” De volta ao Brasil, em
2012, Bruno rompeu com o
PT, partido do qual foi fundador. Agora diz querer o resgate
do legado de Celso.
De família tradicional - seu
pai, Bruno José Daniel, dá
nome ao estádio municipal - o
pré-candidato diz que interesses em comum levaram ele
e o irmão a fazer mestrado em
Administração e Planejamento
Urbano na FGV. “Foi no mestrado que começamos a despertar
para a política. Foi a primeira
vez que a gente estudou Marx,
Lenin e Trotsky.” (AE)

XP-Ipespe: aprovação de Bolsonaro supera
reprovação pela 1ª vez desde maio/2019

A aprovação do governo Jair
Bolsonaro em setembro superou
numericamente a reprovação à
administração, pela primeira vez
desde maio de 2019. Na pesquisa
XP/Instituto de Pesquisas Sociais,
Políticas e Econômicas (Ipespe),
a avaliação ótima ou boa do governo entre agosto e setembro oscilou de 37% para 39%, e a avaliação ruim ou péssima, de 37% para
36%. A regular passou de 23%
para 24%.
Todas as variações estão
dentro da margem de erro da
pesquisa, de 3,2 pontos porcentuais, para cima ou para baixo.
Foram feitas 1.000 entrevistas
de abrangência nacional entre os
dias 8 e 11 de setembro.
É o quinto levantamento con-

secutivo no qual a aprovação do
governo Bolsonaro aparece em
alta e a reprovação, em queda. A
pesquisa de setembro também
captou melhora na expectativa
para o restante do mandato, ainda
dentro da margem de erro. Agora,
40% esperam que o restante do
governo seja bom ou ótimo, ante
37% em agosto. Para 35%, será
ruim ou péssimo, ante 36% no
mês anterior A expectativa regular cedeu de 22% para 20%.
Também melhorou a avaliação da atuação de Bolsonaro no
combate ao novo coronavírus.
O porcentual da população que
considera seu desempenho ruim
ou péssimo cedeu dentro da
margem, de 50% em agosto para
49% em setembro. (AE)
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S.Paulo vai contratar projeto para
fábrica do Instituto Butantan
Projeto tem custo total orçado em R$ 160 milhões; obras serão iniciadas em novembro
Governo do Estado de SP

O governador João Doria
anunciou, nesta segundafeira (14), que foram arrecadados R$ 97 milhões em doações da iniciativa privada para
o novo projeto da fábrica do
Instituto Butantan. Os recursos permitirão a realização das
obras necessárias para a futura
produção da vacina contra
o coronavírus, desenvolvida
pela farmacêutica chinesa
Sinovac Biotech em parceria
com o Butantan. O projetoexecutivo está em processo de
contratação e as obras devem
ser iniciadas em novembro.
“São Paulo fechou mais
uma etapa na arrecadação
de fundos para a fábrica da
vacina contra a Covid-19, a
Coronavac. O governo de São
Paulo conseguiu, até o presente momento, arrecadação
de R$ 97 milhões em doações
privadas, sem nenhuma contrapartida”, disse Doria.
A previsão é de que as obras da fábrica sejam iniciadas
em novembro e concluídas
em 2022. Os trâmites para
contratação do projeto-executivo já foram iniciados pelo Instituto Butantan. “Lembrando
que fisicamente a fábrica já
existe. Será adaptada, mo-

ça do setor privado em parceria com o setor público, nós
teremos condições de rapidamente terminar a construção
da fábrica, que vai dar a independência da vacina contra o
coronavírus para o Estado de
São Paulo. Esse é um legado
da pandemia. Essa fábrica vai
ficar para o povo de São Paulo
e para o povo brasileiro”, afirmou Wilson Mello.

Doria: “o governo conseguiu R$ 97 milhões em doações privadas”

dernizada e equipada. Da meta
de R$ 160 milhões, já arrecadamos R$ 97 milhões, o que
permite o início imediato da
obra”, afirmou o governador.
As doações estão sendo
arrecadadas a partir da coordenação da Invest-SP e da
mobilização da organização
social Comunitas. O presidente da Invest-SP, Wilson

Mello, detalhou as doações,
feitas por um total de 14
empresas privadas. Segundo
ele, o projeto permitirá ampliações futuras, com possibilidade de uso das instalações
não apenas para produção da
Coronavac, mas também de
outros imunizantes.
“Temos a convicção de que,
com a agilidade e a governan-

Brasil acumula 132 mil mortes e
4,3 milhões de casos de coronavírus
O Brasil registrou, nas
últimas 24 horas, 381 novas
mortes por covid-19, chegando
a 132.006 vidas perdidas desde
o início da pandemia. Os dados
estão no balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde na
noite desta segunda-feira (14).
Domingo o sistema contabilizava 131.625 falecimentos. Ainda
há 2.498 óbitos em investigação.
O número de casos acumulados atingiu 4.345.610. Entre domingo e segunda, as secretarias
de saúde de estados notificaram
15.115 novos diagnósticos
positivos de infecção pelo novo
coronavírus. Domingo o painel
do Ministério da Saúde trazia
4.330.455 casos acumulados.
Os casos registrados costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras pela limitação das secretarias de saúde de

n DOSES
Até dezembro, o Instituto Butantan deverá receber 46 milhões de doses da
Coronavac. E a previsão é
de que até março de 2021,
o Estado receba mais 15 milhões de doses. Há ainda a
possibilidade de aquisição
de mais 100 milhões de
doses no próximo ano, a
depender de suporte do
Ministério da Saúde.
“A Coronavac, neste
momento, é a mais desenvolvida do mundo. O Brasil
provavelmente será um dos
primeiros países a ter uma
vacina disponível para vacinação em massa”, destacou
o presidente do Instituto
Butantan, Dimas Covas.
(Reportagem Local)

Fiocruz vai testar eficácia da vacina
contra tuberculose para covid-19
A partir de outubro, a
Fundação Oswaldo Cruz
iniciará teste com 3 mil profissionais da saúde de Mato
Grosso do Sul e do Rio de
Janeiro com a vacina BCG,
usada para prevenir a tuberculose. A intenção do estudo,
uma parceria com o Instituto
de Pesquisa Infantil Murdoch da Austrália, é verificar a eficácia do imunizante
também para covid-19.
Segundo uma das coordenadoras da pesquisa no
Rio de Janeiro, Margareth
Dalcolmo, os voluntários
serão acompanhados por
um ano. “Todos os voluntários passarão por exames
para verificar se há ou não
a presença do vírus (SARSCoV-2) no organismo. As
pessoas aprovadas para o estudo receberão a cepa da BCG
dinamarquesa. Vamos acompanhar essas pessoas por
até um ano, período em que
serão feitas análises interinas
de proteção, ou seja, avaliações intermediárias recomendadas em estudos de longa
duração”, destacou Dalcomo.
Segundo o pesquisador
Julio Croda, responsável
pelo estudo em Mato Grosso
do Sul, esta etapa é a fase 3
dos ensaios clínicos, com a
testagem em humanos. “Ligaremos semanalmente para
essas pessoas, que terão que
informar se não apresenta-

ram sintomas de covid-19. É
uma pesquisa quantitativa,
que está na última etapa,
quando é avaliado se a vacina
BCG será eficaz ou não no
tratamento da covid-19”.
n IMUNIZAÇÃO
De acordo com Croda, os
pesquisadores australianos
se basearam em estudos que
mostram a eficácia da BCG
contra outras infecções respiratórias virais. Porém, ele
destaca que ainda não há a
comprovação de que o imunizante ofereça proteção
contra o coronavírus.
“É importante ressaltar que ainda não temos a
comprovação de que a BCG
é eficaz contra a covid-19,
nem por quanto tempo ela
mantém o organismo imune
contra outras doenças respiratórias. Por isso, as pessoas
não devem tomar a vacina
acreditando que possa evitar
o novo coronavírus”.
A BCG está disponível
no Sistema Único de Saúde
(SUS) e, no Brasil, a vacina é
obrigatória para recém-nascidos desde 1976, devendo ser
tomada até os quatro anos de
idade. Segundo a Fiocruz, o
imunizante protege crianças
de até 5 anos das formas mais
graves da tuberculose. Também fazem parte da pesquisa
Austrália, Espanha e Reino
Unido. (Agência Brasil)

Lava jato denuncia Lula, Palocci e
Paulo Okamotto por lavagem de propinas

Ministério da Saúde

alimentar o sistema nacional. Já
às terças-feiras, o número tem
sido maior pelo envio dos dados
acumulados no final de semana.
inda de acordo com a atualização do ministério, 600.420
pessoas estão em acompanhamento e outras 3.608.993 já se
recuperaram da doença.
Os estados que contabi-

lizam mais morte são São
Paulo (32.642), Rio de Janeiro
(17.003), Ceará (8.698), Pernambuco (7.888) e Pará (6.368).
As unidades da Federação com
menos vidas perdidas até o momento são Roraima (610), Acre
(640), Amapá (680), Tocantins
(814) e Mato Grosso do Sul
(1.085). (Agência Brasil)

A força-tarefa da Lava
Jato no Paraná denunciou
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) por lavagem de R$ 4 milhões em
propinas da Odebrecht repassadas a título de doações
oficiais ao Instituto Lula,
entre dezembro de 2013 e
março de 2014. O ex-ministro da Fazenda, Antônio
Palocci, e o presidente do
instituto, Paulo Okamotto,
também foram denunciados.
É a quarta denúncia da Lava
Jato Paraná contra Lula e a
segunda relacionada ao instituto que leva o nome do expresidente.
De acordo com os procuradores, Marcelo Odebrecht
teria autorizado o pagamento de R$ 4 milhões a Lula que
seriam quitados da subconta

‘amigo’, associada ao petista,
listada na planilha ‘Italiano’
do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira.
Para ‘lavar’ a propina, os
repasses foram contabilizados como doações oficiais ao
Instituto Lula, quitadas em
quatro parcelas de R$ 1 milhão. Segundo a Lava Jato,
a denúncia é embasada em
e-mails e planilhas apreendidas em buscas feitas em
fases anteriores da operação,
além das delações de Marcelo
Odebrecht e Antônio Palocci.
n DEFESA
Em nota, a defesa de Lula
classificou a denúncia como
uma ‘invenção’ da forçatarefa. “Tais doações, que a
Lava Jato afirma que foram
‘dissimuladas’, estão devi-

damente documentadas por
meio recibos emitidos pelo
Instituto Lula - que não se
confunde com a pessoa do
ex-presidente - e foram devidamente
contabilizadas”,
afirmou o criminalista Cristiano Zanin Martins
“Paulo Okamotto jamais
tratou de propina ou de ilegalidades com ninguém, e
muito menos com Palocci,
com Marcelo Odebrecht. Já
foi absolvido em processo
sobre doação ao Instituto
Lula, e teve parecer favorável
antes disso da Procuradoria
para o trancamento da ação
em razão da Lei 9.394/91
assentar que o arquivo presidencial é “patrimônio cultural brasileiro”, afirmou o
criminalista Fernando Fernandes. (AE)
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www.parrilladelcarmem.com.br

Horário de atendimento :
Aberto para almoço todos os dias.
Jantar , para retirada,
de quinta à domingo.

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

( Não Estamos Fazendo Entrega)

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

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Tels.: 11 4075-2248/11 4071-7956

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

Economia

Terça-feira, 15 de setembro de 2020

4

jornalismo@diarioregional.com.br

Metalúrgicos votam proposta costurada com
a VW de estabilidade em troca de benefícios
Acordo visa evitar corte de 35% do pessoal no Brasil, anunciado pela montadora há cerca de três semanas
Os trabalhadores da Volks
wagen votam hoje (15) proposta
costurada pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC e pelas de
mais entidades de representação
dos funcionários da montadora
no Brasil para redução de custos
nas quatro plantas da empresa,
situadas em São Bernardo, Tau
baté (SP), São Carlos (SP) e
São José dos Pinhais (PR).
As negociações tiveram iní
cio há três semanas, quando a
Volks manifestou a intenção
de demitir 35% da mão de
obra no país – o que representa
5.200 dos 15 mil funcionários
– devido ao impacto sobre o
setor automotivo da pandemia
do novo coronavírus. Como
a unidade do ABC emprega
8,5 mil pessoas, o corte pode
significar 3 mil demissões.
Na planta da Anchieta, o
acordo – que prevê a garantia de
emprego por cinco anos – será
votado em assembleia presen
cial às 14h, no pátio da fábrica.
O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, Wag
ner Santana, avaliou que, diante
do cenário econômico atual e da
intenção manifestada pela em
presa, a garantia de estabilidade

por longo período é positiva. O
dirigente reforçou, porém, que
caberá ao trabalhador avaliar
e decidir se o conjunto de pro
postas é do seu interesse.
“A proposta garante o em
prego, mas tem condicionantes
e custos. Esperamos a presença
maciça dos companheiros, in
clusive dos que estão afastados,
em layoff (com contratos de trabalho suspensos), home office ou
férias, para que possam votar e
decidir”, afirmou Wagnão, que
é trabalhador na Volks.
A proposta inclui a abertu
ra de programa de demissões
voluntárias (PDV), com ofer
ta de até 20 salários a quem
aderir e período de inscrição
a ser definido, e possibilidade
de segundo período de ins
crições, menos vantajoso.
No que se refere à database
de 2020, a proposta prevê que
a correção dos salários será con
vertida em abono de R$ 6 mil, a
ser pago juntamente com a Par
ticipação nos Lucros e Resulta
dos (PLR). O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC)
também não será aplicado em
2021, até o limite de 3,5%, e
2022, até o limite acumulado

Divulgação/SMABC

considerando a proporciona
lidade de 70% para cada 1/12
avos do valor por mês ao longo
dos cinco primeiros meses do
período de afastamento. Do
sexto ao décimo mês não haverá
impacto no 13°salário e na PLR.
Prevê ainda o congelamen
to da progressão salarial por 12
meses para os trabalhadores
horistas (diretos e indiretos) em
todos os steps (degraus). Todos
receberão o próximo step a que
têm direito. A partir de então
ocorre o congelamento de 12
meses para o próximo. Tam
bém será implementada nova
tabela salarial horista com re
dução de 17% no teto das ta
belas salariais vigentes. Esta
condição será aplicada para os
trabalhadores admitidos a par
tir de 1º de janeiro de 2021.
A proposta prevê ainda a
produção “compartilhada” en
tre as fábricas de São Bernardo
e Taubaté. Havendo aumento
do volume fabricado, a empre
sa poderá adotar o 3º turno.
Além disso, garante a exclu
sividade na planta Anchieta da
produção da picape Saveiro e
de sua sucessora, quando con
firmada. (Reportagem Local)

Proposta será voltada em assembleia presencial

nos dois anos de 5% – se a in
flação for maior, a Volkswagen
paga a diferença. A montadora
só voltará a aplicar integral
mente o INPC em 2024.
O PLR, por sua vez, terá va
lor fixo de R$ 12.800 neste ano.
De 2021 a 2024, o montante
será o do ano anterior acresci
do da variação anual do INPC.
Caso o número de veícu
los produzidos nas quatro
plantas exceda 580 mil uni

dades no ano, as partes se
comprometeram a reavaliar
as condições estabelecidas.
n LAYOFF

A proposta estabelece ainda
a possibilidade de utilização do
layoff até o limite de dez meses.
A remuneração dos trabalha
dores com contrato suspenso
será de 82,5% do salário líquido.
Além disso, o pagamento do 13º
salário e da PLR será calculado

INDICADORES
DÓLAR MERCADO (R$)
5,365

5,333

5,298
8/9

9/9

5,319
5,275

10/9 11/9 14/9

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 5,274 R$ 5,275
Turismo
R$ 5,25 R$ 5,42

EURO (R$)
6,320

6,314

6,283

6,257
8/9

6,257

9/9

10/9 11/9 14/9

Modalidade Compra
Venda
Comercial
R$ 6,255 R$ 6,257
Turismo
R$ 6,17 R$ 6,43

IBOVESPA

+1,94%
100.274 pontos
Volume: R$ 23,99 bilhões
Maiores altas: Gol PN (+7,29%),
Cielo ON (+6,98%)
Maiores baixas: PetroRio ON
(-1,54%), Petrobras ON (-1,00%)
Variação em 2020: -13,29%
Variação no mês: 0,91%
Fonte: B3/Estadão Conteúdo

TRF-3 suspende reabertura de agências do INSS em São Paulo

Sindicato barrou na Justiça a retomada do atendimento presencial, que recomeçou ontem nos demais Estados; segurados devem remarcar atendimento
Acatando pedido do Sin
dicato dos Trabalhadores do
Seguro Social e Previdência
Social do Estado de São Paulo
(SINSSP), o desembargador
Gilberto Jordan, que estava de
plantão no Tribunal Regional
Federal da 3ª Região (TRF3),
suspendeu a reabertura de
agências do INSS no Estado
de São Paulo, que estava pre
vista para ontem (14). A deci
são foi tomada no domingo.
Por meio de nota, o INSS
afirmou que acatou a decisão

do TRF3. Com isso, os pos
tos da autarquia federal em São
Paulo permaneceram fechados.
Também em nota à impren
sa, o instututo afirmou que vai
recorrer da decisão. “(O INSS)
Espera que a Justiça entenda
o caráter essencial do serviço
prestado por esta Autarquia.”
A decisão vale só para as
agências de São Paulo. No res
tante do país, o cronograma de
reabertura segue normalmente.
O pedido de suspensão
– feito com regime de urgên

cia, segundo documento do
TRF3 – foi solicitado “devido
à permanência da pandemia”
do novo coronavírus. O sindi
cato solicitou a “manutenção
da suspensão das atividades
presenciais dos servidores”.
Além disso, pediu que a
prestação de serviços seja man
tida por meio de home office,
de forma remota. O pedido ai
nda reitera necessidades de tes
tagem para covid19 aos servi
dores, sanitização das agências
e “especial atenção a perten

Quer vender
ou comprar
alguma coisa?

Plataforma de compra e venda exclusiva para
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça
o comércio local, desenvolvendo a sua região.

O SINSSP informou ainda
que também vai marcar re
união com a direção do INSS
para discutir a “decisão que a
categoria desejar tomar”.
Também por meio de no
ta, o INSS informou que as
agências de São Paulo não
têm previsão de reabertura.
Segundo a autarquia, segu
rados que tinham agendado
atendimento devem “descon
siderar e proceder com a re
marcação pelo Meu INSS ou
pelo telefone 135”. (AE)

Loja Ju Andrade

Ol‡ , Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
Sobre a loja

Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a
economia local

realizadas, poucas agências
tinham condições para rece
ber pessoas e, por conta disso,
decidiram solicitar a suspen
são da reabertura. “O SINSSP
se solidariza com a população
que agendou horário para
atendimento ou que iria pro
curar a agência nesta segun
dafeira, mas a culpa de todo
esse transtorno não é do sin
dicato, que está prezando pela
segurança e, principalmente,
pela vida de todos (servidores e
segurados)”, diz o texto.

centes de grupos de riscos”.
O TRF3 informa que a de
cisão vale até “futura reanálise
do quadro” por autoridades de
saúde, além de novas vistorias
e apresentação de plano “efi
caz e seguro” de retomada dos
trabalhos, que deverá ser feito
pelo INSS. O desembargador
pede ainda testagem para co
vid19 de servidores da autar
quia do Estado de São Paulo.
Em nota enviada ao jornal
O Estado de S. Paulo, o sindica
to afirmou que, após vistorias

À venda

Sobre anúncios

Vendidos

Pausados

Baixe agora
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Chuteira Futsal P...

R$ 299,00

R$ 85,75
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Prefeitura de Diadema anuncia a
retomada das atividades esportivas
Na Escolinha de Futebol voltam as atividades do campo do Piraporinha, atendendo 210 alunos
Marcos Luiz/PMD

A Prefeitura de Diadema
reinicia, a partir desta semana, as atividades esportivas
para alunos da natação, ritmos e da Escolinha de Futebol. Segundo a administração
municipal, pesquisa realizada
pela Secretaria de Esportes
e Lazer mostrou que 62,3%
dos que retornaram ao levantamento afirmaram que os
alunos se sentem seguros em
voltar às aulas.
Na Escolinha de Futebol,
voltam as atividades do campo do Piraporinha, atendendo
210 alunos, inicialmente na
faixa etária de 11 a 17 anos. A
cada semana, o treino será incluído em um dos seis campos
até totalizar os 1.100 inscritos
no projeto. Alunos da faixa
etária de 6 anos a 10 anos
pernacem em quarentena e
continuarão acompanhando
videoaulas em casa.
Segundo a prefeitura, o
retorno será acompanhado
das medidas sanitárias preventivas à covid-19. Na recepção, os alunos passarão
por avaliação de temperatura,
farão a higienização de mãos
em totens com álcool em gel
e responderão a questionário

simulações com o objetivo
de estarem adaptados à volta
dos treinamentos”, afirmou o
secretário de Esportes, Paulo
Henrique Ferreira.
Para participar das atividades, os alunos deverão vir
de casa uniformizados, com
máscara e suas próprias garrafas de água e toalha. O espaço
para treinamento também
será individualizado não havendo qualquer contato físico
entre alunos e treinadores.
As aulas terão apenas uma
hora e cada turma treinará
uma vez por semana.

Projeto Aquáticos vai receber a partir de 500 alunos

sobre a sua saúde e de seus
familiares. Os vestiários estarão fechados. Os materiais
utilizados, como bolas, cones
e sinalizadores serão de uso
individual e higienizados antes e ao final de cada aula.
“Serão envolvidos somente os profissionais estritamente necessários para
a organização e realização

das aulas, com o mínimo
imprescindível de pessoas.
A Secretaria de Educação e
Lazer está adotando todos
os protocolos recomendados pelas autoridades
sanitárias e pelas entidades
representativas de cada
modalidade e todos os funcionários receberam treinamentos e passaram por

n MANÉ GARRINCHA
O Projeto Aquáticos, no
Mané Garrincha, deve receber, a partir de hoje (15), 500
alunos da faixa etária de 11 a
59 anos. As aulas de natação
terão oito alunos por turma
e as de hidroginástica, 20.
Menores de 10 anos, maiores de 60 e todos os demais
integrantes do grupo de risco
ainda não estão autorizados a
frequentar as aulas.
O Projeto Diadema Força
do Esporte recebe seus alunos
a partir de amanhã (16). (Reportagem Local)

S.Bernardo aprimora atendimento
de telemedicina em combate a covid
cício da medicina, tanto para
a triagem de pacientes suspeitos de coronavírus como
as demais demandas. Com
certeza, é uma prática que
veio para ficar em nosso município”, explicou o secretário.

A Prefeitura de São Bernardo, em parceria com
Instituto Votorantim, vai
aprimorar o atendimento de
Telemedicina Inteligente na
rede de saúde. O município
foi escolhido pela instituição para receber de forma
gratuita o serviço e ofertá-lo
em seus equipamentos públicos, principalmente em
demandas relacionadas à
pandemia do coronavírus.
O novo mecanismo ficou
disponível a partir desta
segunda-feira (14), no site
da prefeitura e no aplicado
“SBC na Palma da Mão”.
A Rede de Saúde tem trabalhado com a tecnologia
de teleatendimento em consultas por meio do aplicativo
WhatsApp. A nova ferramenta vai otimizar este serviço e
abranger maior quantidade
de pessoas, o que vai agilizar
todo o processo e complementar o que já é oferecido.
De acordo com o secretário de Saúde do município,
Geraldo Reple Sobrinho, a
capilaridade do programa é
enorme, o que permite a expansão dos serviços de saúde
e combate cada vez mais eficaz ao coronavírus.
“Estamos implantando o
que há de mais moderno em
atendimento remoto. Será
uma nova maneira do exer-

n O SERVIÇO
O novo programa oferece
o serviço como solução de
triagem e utiliza robô para
teleorientar pacientes com
os sintomas da covid-19, por
meio de etapas. O usuário
acessa o site ou por meio do
aplicativo e inicialmente pode
tirar dúvidas. Quando identificado algum risco, o paciente,
passa a ser monitorado equipe multidisciplinar durante
14 dias ou pode ainda optar
por atendimento, via chat ou
telefone, também com auxílio de profissionais da saúde.
Se for necessário, o paciente
é direcionado para uma teleconsulta, por meio de videochamada com médico.
São Bernardo está entre
as dez cidades do país contempladas com o programa
do Instituto Votorantim, com
apoio do Banco BV. Os demais
municípios selecionados são
Mauá, Ananindeua (Pará),
Aracaju (Sergipe), Caruaru
(Pernambuco), Cuiabá (Mato
Grosso), Maringá (Paraná) e
Teresina (Piauí). (RL)

Com novo visual, Prefeitura de
Diadema entrega Biblioteca Santa Luzia
O prefeito de Diadema,
Lauro Michels (PV), entregará
nesta quinta-feira (17), às 15h, a
revitalização da Biblioteca Santa
Luzia, no Taboão. A melhoria faz
parte das ações da Secretaria de
Cultura, que leva aos espaços de
cultura do município mais conforto e nova ressignificação.
Com cores fortes e letreiros
na fachada, o prédio recebeu
reparos e manutenções na parte

elétrica, hidráulica e no telhado,
novo paisagismo e pintura geral.
Internamente foram trocados
pisos e portas e reestruturado o
sistema de monitoramento.
Na parte externa lâmpadas
foram instaladas, trazendo mais
segurança ao local, e o grafite do
artista plástico Edinho deu novo
visual à entrada da Biblioteca. O
processo de reforma envolveu
também a Sala de Ginástica que

fica próxima a Biblioteca, incluindo entre as melhorias pintura
da sala e troca de parte do piso.
A Biblioteca Santa Luzia é o
nono espaço a ser beneficiado.
Até o final do ano estão previstas mais três revitalizações:
Biblioteca Interativa de Inclusão
Nogueira, Complexo Cultural
Nogueira e Complexo Cultural
Diadema\Teatro Clara Nunes.
(Reportagem Local)

Semasa oferece curso virtual inédito sobre
a relação entre tecnologia e meio ambiente
A equipe de Educação Ambiental do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André (Semasa) dá continuidade
à agenda de atividades do mês de
setembro e lança hoje (15) minicurso inédito com o tema “Tecnologia e meio ambiente: uma
relação possível?”. Totalmente
on-line e gratuito, o pocket curso
será disponibilizado ao público
no dia 24 deste mês.

A temática foi inspirada
pelo importante debate em
relação aos caminhos que a
tecnologia e a proteção ao
meio ambiente seguem no
mundo, onde as ações futuras precisam estar em pauta.
Nos pocket cursos on-line,
os participantes têm acesso a
conteúdo exclusivo, elaborado
pela equipe do Semasa e, ao
fim, recebem a certificação –

de forma digital – com carga
horária de até cinco horas.
Os participantes são estimulados a fazer reflexões e
responderem questionamentos
relativos às temáticas da formação. Cada interessado tem cerca
de 20 dias para concluir o curso.
As inscrições acontecem até
dia 22 deste mês diretamente
no site www.semasa.sp.gov.br/
minicursos. (Reportagem Local)

Seja nosso Franqueado!

franquias@vipmedocupacional.com.br

‘‘

O melhor
anuncio é
aquele seu
cliente vê!

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

Saúde e Segurança para sua Empresa

’’
Anuncie: 4057-9000
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SUICÍDIO ENTRE AUTISTAS?
Sim, pessoas com transtorno
do espectro autista pensam e
cometem suicídio
Dificuldade de se
identificar sinais de
ideias suicidas em
autistas é porque
se expressam de
maneira diferente
dos demais
indivíduos que
apresentam as
mesmas tendências

2015 por iniciativa do Centro
de Valorização da Vida (CVV),
do Conselho Federal de Medi
cina e da Associação Brasileira
de Psiquiatria.
Entretanto, apesar da im
portância da campanha, o que
não se fala comumente, é sobre
a taxa de suicídio entre as pes
soas com autismo. Segundo
Gésika Amorim, neuropsiquia
tra, pediatra com ênfase em
saúde mental e neurodesen
volvimento infantil, a falta de
debate sobre o tema, faz com
que até mesmo a classe médica
Entramos em setembro e não tenha uma compreen
com ele ocorre a campanha são maior desse problema,
de prevenção ao suicídio, ou que tenha interpretações
comemorada em várias partes equivocadas, muitas vezes por
do mundo, e que foi iniciada desconhecimento das pesqui
oficialmente em 2003 quando sas e estudos mais recentes
a Organização Mundial da sobre como identificar o paci
Saúde (ONS) instituiu 10 de ente autista com potencial ao
setembro como o Dia Mundial suicídio, ou mesmo as pesqui
da Prevenção do Suicídio. Por sas que apontam que o índice
aqui no Brasil, a ação e chama de suicídio entre autistas é real
da de Setembro Amarelo, e e alarmante.
teve oficialmente seu início em
“Essa incapacidade de sa
ber interp
retar esses
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
sinais precisa
ser corrigida
4 Depressão;
para
que
4Distúrbios de comportamento;
possamos
4Tendência marcante ao isolamento físico
trabalhar na
e falta de interação com outros autistas da
prevenção
mesma faixa etária;
4Ter um histórico como vítima de bullying;
do suicídio
4Situações de estresse emocional;
entre os au
4Ter histórico de abuso sexual;
tistas.
Na
4Faixa etária mais vulnerável relacionada
Realidade,
ao início da adolescência
existe uma
dificuldade

em se entender o grau de so
frimento dos autistas; Acha
se, equivocadamente, que
podem não ter sentimen
tos, que não sofrem, e não
podem desenvolvem ansie
dade ou depressão. Porém,
definitivamente isso não é
real. Essas crianças, jovens
e adultos sofrem sim, e mui
to”, afirma a especialista.
A neuropsiquiatra ressalta
que a dificuldade de saber co
municar as próprias emoções
podem levar a situações ex
tremamente críticas como
a autoflagelação. “Embora a
prática autolesiva não seja uma
regra para indicar a tendência
suicida em um autista, acaba
sendo um indicativo de risco
aumentado”, alerta.
n ESTUDOS
De acordo com os Cen
tros dos Estados Unidos
para Controle e Prevenção
de Doenças, o suicídio en
tre adolescentes e jovens é
a segunda maior causa no país:
6.159 jovens, entre 10 e 24
anos, tiraram a vida em 2016.
No entanto, não há estatísticas
para pessoas autistas que co
meteram suicídio.
Estudos realizados nos úl
timos anos apontam que a in
tenção de suicídio entre autis
tas está aumentando. Apesar
dessas estimativas variarem
com frequência, já ficou claro
que autistas são realmente vul
neráveis ao suicídio.

Estudo realizado em 2015,
na Suécia, concluiu que os
autistas, tem 10 vezes mais
chances de morrer por suicídio
do que a população em geral;
embora os homens sejam mais
vulneráveis as mulheres autis
tas estão particularmente em
maior risco.
Em 2014, estudo foi pu
blicado na Revista Lancet Psychiatry envolvendo adultos
com Síndrome de Asperger
(transtorno de espectro autistas
de nível 1), mostrou que 66%
dos participantes confessaram
pensar em suicídio e que 35%
já tentaram suicídio em algum
momento. A média entre as
pessoas com TEA que detém
comportamento suicida está
entre 10% e 50%, segundo as
pesquisadoras Magali Segers e
Jennine Rawana.
“As pessoas com espectro
autista reagem e interpretam
o mundo de forma diferente
das demais. Os desafios para
lidar com situações afetivas e
sociais são enormes, princi
palmente por não saberem in
terpretar e reagir socialmente
de forma “adequada”. Muitas
vezes, têm crises por não con
seguirem se expressar. O grau
de estresse é muito grande e
não à toa, é comum, entre os
pais, confundirem birra com
crise sensorial. Porém, estão
em sofrimento e precisam ser
compreendidos e assistidos”,
afirma Gésika Amorim (Re
portagem Local)

Venha conhecer o novo espaço para
tratamento estético em Diadema.
A Clínica Dra. Daniella Maia Estética Avançada foi idealizada
para atender de forma eficiente e individualizada
os seus clientes, proporcionando

Saúde, Bem Estar e Beleza
Fone: 3996-9755
Whats: 9-6072-2521
R. Moacyr Goulart Cunha
Caldas, 111 - Conceição

Anuncie Diário Regional - Fone: 4057-9000

Como atenuar os riscos?
Suporte familiar
e social adequado;
adaptação adequada
e efetiva e inclusão
escolar; maior
flexibilidade cognitiva
e capacidade de
tolerar mudanças
de padrões; buscar
maior habilidade para
resolução de pro
blemas da vida diária,
são alguns fatores
importantes, além
do acompanhamento
de profissionais
capacitados, para
evitar o suicídio em
pessoas com autismo.
Segundo a neuro
psiquiatra,
especialista
em tratamento
do autismo,
Gesika Amorim,
outros fatores
de prevenção,
presentes na
população geral,
podem dar bons
resultados,
como a
espiritualidade
e o compro
metimento
religioso.
“O tra

tamento do paciente
no espectro vai muito
além do conseguir
falar e ser funcional.
É primordial que
eles se conheçam,
saibam lidar com sua
personalidade, suas
características, seus
anseios e fraquezas.
Todos tem direito
à felicidade. Se o
autista porventura
demonstra sinais de e
sofrimento, quaisquer
que sejam, procure um
especialista. Muito
provavelmente ele
está pedindo ajuda.”
(Reportagem Local)

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/09/2020 às 10:40 - 2º Público Leilão: 01/10/2020 às 10:40
DORA PLAT, Leiloeira Oficial, Matrícula JUCESP nº 744, com escritório à Av. Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP, autorizada por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/000101, levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online nos termos do artigo 27 da Lei
9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte
imóvel: Apartamento nº 34 (trinta e quatro), localizado no 3º andar do Edifício Acapulco, integrante do Condomínio Costa Marina, na Rua Armando Pinelli, nº 262, no Bairro do Taboão, neste distrito, município e comarca, com a área total de 105,2017m², área real de uso privativo de
56,0370m², área real de uso comum de 49,1647m², correspondendo-lhe a fração ideal do terreno
e coisas de uso comum de 0,24311%, cabendo-lhe o direito de uso de 01 (uma) vaga de estacionamento de veículo descoberta, em lugar indeterminado. Imóvel objeto da matrícula nº 41.173
do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Diadema/SP. Observação: Imóvel ocupado.
Desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 caput e parágrafo único da lei 9.514/97.
1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 371.020,13 (Trezentos e setenta e um mil, vinte reais e treze
centavos) 2º PUBLICO LEILÃO – VALOR: R$ 196.245,65 (Cento e noventa e seis mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão
para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de
arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Fica a Fiduciante FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, brasileira, viúva, cabeleireira, RG nº 1.972.951-SSP/PI, CPF
nº 005.387.073-56, residente e domiciliada na cidade de São Bernardo do Campo/SP, intimada(s) da
data dos leilões pelo presente edital. A(s) devedora(es) fiduciante(s) será(ão) comunicada(s) na
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários
e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo a(s) fiduciante(s) readquirir(em) o
imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5%
do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Os interessados deverão
obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.zukerman.com.br.
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CURTAS
tRIO PaRada duRa

Parrerito morre
vítima de covid
O cantor Parrerito, do
Trio Parada Dura, morreu
na noite deste domingo
(13) em decorrência da co
vid19. O vocalista, que
tinha 67 anos, estava in
ternado em um hospital
de Belo Horizonte desde o
dia 29 de agosto. Dois dias
depois, teve um mal súbito
e precisou ser entubado. A
informação foi confirmada
pelo grupo em publicação
nas redes sociais. “Por ser
do grupo de risco pela idade
e diabético, precisou ser
mantido na UTI em estado
grave. Batalhou muito, mas
infelizmente não resistiu às
complicações da doença”,
diz o texto.
A equipe agradeceu as
orações e pensamentos
positivos do público pela
saúde de Parrerito. “Elas
mostraram o quanto ele
era tão querido e estimado
por todos. E é desta forma
que vamos sempre lembrar
dele. Igual a andorinha, Par
rerito parte voando e deixa
um Brasil inteiro já com
saudade de sua voz que por
quase quatro décadas mar
cou gerações no Trio Parada
Dura.” Parrerito deixa mul
her, filhas e netas. (AE)

banda LaguM

Tio Wilson morre
após show drive-in
Morreu na noite deste
sábado (12) devido a uma
parada
cardiorrespiratória,
Breno Braga, baterista da
banda Lagum também con
hecido como Tio Wilson. A
morte ocorreu após um show
do grupo musical em um even
to drivein na região de Belo
Horizonte, em Minas Gerais.
“Agradecemos o amor ao
nosso irmão e as mensagens
de solidariedade”, escreveu a
banda nas redes sociais.
Em junho, a Lagum lançou
a música Será com Iza, parceria
que concorre na categoria Feat
Nacional do MTV Miaw 2020 e
Hit Nacional Favorito dos Meus
Prêmios Nick. Iza falou no In
stagram sobre a morte de Tio
Wilson. “A vida realmente é um
sopro. Que a gente nunca perca
a oportunidade de fazer as pes
soas maravilhosas em nossas
vidas se sentirem amadas. Que a
gente não perca a chance de diz
er a Deus o quão gratos somos.
Porque estamos aqui de passa
gem e essa vida é muito curta”,
afirmou a cantora no post. (AE)

André Pellenz se arrisca no
streaming com ‘Os Espetaculares’
Longa é o primeiro lançamento digital de Pellenz, conhecido por ‘Minha Mãe é uma Peça’
Divulgação/Califórnia Filmes

André Pellenz, seu nome é
sucesso. Dirigiu Minha Mãe É
Uma Peça, o primeiro da série,
e embora Paulo Gustavo tenha
virado a maior bilheteria do
cinema brasileiro, Pellenz re
conhece sua marca no filme.
“Sou louco por comédias italia
nas e coloquei muitas referên
cias lá dentro.” Depois veio Detetives do Prédio Azul, em uma
outra faixa de público, mas que
também foi um belo sucesso.
Só os dois fizeram mais de 6
milhões de espectadores.
Pellenz tinha um novo
filme para estrear, mas foi at
ropelado pela pandemia do
novo coronavírus. Os Espetacularesdeveria ter estreado
em junho, mas aí parou tudo.
Com a reabertura das salas
em Manaus, o filme estreou,
e foi bem. Por aqui, já está no
streaming. Aborda o universo
do stand up. Teve um ponto de
partida curioso. Ele tem filho
de 12 anos, o Artur. “Um dia
estava conversando com ele e
perguntei o que achava de ter
um pai diretor de cinema. Se
era normal para ele. A resposta
me surpreendeu. “Não, não é

Longa-metragem é protagonizado por Paulo Mathias Jr. e Rafael Portugal

normal.” Eu era diferente de
todos os pais de amigos dele.
Fiquei com aquilo martelando
em minha cabeça.”
Esclarece: “Tenho um pro
jeto grande, inspirado numa
história real de minha família.
Meu pai tinha um irmão que
foi tentar a vida no garimpo
do Pará. Ele morreu por lá e
o meu pai foi buscar o corpo.
Atravessou o Brasil inteiro com

o caixão para enterrar meu tio
em Santa Rosa, no Rio Grande
do Sul. O filme, 830 Litros, con
ta as histórias dessa viagem.”
Foi aí, no vácuo do 830
Litros, que Os Espetaculares
começou a nascer. “O cine
ma conta muitas histórias de
crianças e adolescentes, mas
não na faixa de 12 anos, do
meu filho. Também queria
muito fazer um filme com o

Paulo Mathias Jr., que é um
ator maravilhoso e um cara
muito bom. Todos os diretores
o conhecem e o admiram. É
um cara fácil de trabalhar. O
filme começou a andar. Agre
gamos o Rafael Portugal, que
está num momento muito
bom da carreira dele, como um
cara que não gosta de comédia.
O concurso de stand up termi
nou vindo naturalmente.” (AE)

Sesc S.André realiza bate-papo virtual sobre Lei Aldir Blanc
Com a pandemia do coro
navírus, o setor cultural preci
sou parar suas atividades nor
mais e, com isso, milhares de
trabalhadores da área perderam
empregos e renda. O governo
aprovou, recentemente, a Lei
Aldir Blanc de auxílio ao setor.
Para debater a nova lei, o Sesc
Santo André promove hoje
(15) Workshop Live, às 17h, no
canal do YouTube.
Com mediação de Ana
Mesquita, os convidados Inti
Queiroz, Neri Silvestre e Ma
teus Sartori vão discutir as
suntos relacionados à nova
lei e ao Sistema Nacional de
Cultura, como o histórico de
construção de políticas cul
turais e o momento atual, a
mobilização da sociedade, o
diálogo com o poder público,
a organização local, as lives e
outros temas relacionados.
n NA QUARENTENA
Durante o período de dis
tanciamento social, em que as
unidades do Sesc no estado
de São Paulo permanecem
fechadas para evitar a propa

Reprodução/Site

O #EmCasaComSesc traz conteúdos exclusivos de forma gratuita pelos canais digitais

gação do novo coronavírus,
um conjunto de iniciativas ga
rantem a continuidade de sua
ação sociocultural nas diver
sas áreas em que atua. Pelos
canais digitais e redes sociais,
o público pode acompanhar o
andamento dessas ações e ter
acesso a conteúdos exclusivos
de forma gratuita e irrestrita.
Confira a programação e fique
#EmCasaComSesc.

n SESC DIGITAL
A presença digital do Sesc
São Paulo vem sendo construí
da desde 1996, sempre pau
tada pela distribuição diária de
informações sobre seus pro
gramas, projetos e atividades
e marcada pela experimenta
ção. O propósito de expandir
o alcance de suas ações socio
culturais vem do interesse
institucional pela crescente

universalização de seu atendi
mento, incluindo públicos que
não têm contato com as ações
presenciais oferecidas nas 40
unidades operacionais espal
hadas pelo estado.
Serviço  Bate-papo Lei Aldir Blanc e o Sistema Nacional
de Cultura. Hoje (15), às 17h.
Transmissão ao vivo pelo canal
do Sesc Santo André no You
Tube. (Reportagem Local)

AGENDA
PROgRaMaçãO I

70 anos da TV
no Brasil
A Globo iniciou série de
homenagens aos 70 anos
da TV no Brasil. O Esporte Espetacular, que foi
ao ar neste domingo (13)
mostrou como o esporte
foi notícia na televisão.
As celebrações seguiram
no Conversa Com Bial, com
entrevista com o ator Juca
de Oliveira, na segunda
feira (14). No sábado (19)
será exibida Nada Será
Como Antes, série sobre o
início da TV que ganhou
formato de telefilme, no
Supercine; e, na manhã de
domingo (20), Carlos Tra
montina trata do tema no
Antena Paulista.
Para também comemo
rar a data, a TV Cultura
vai estrear no dia 17, às
22h15, a série documen
tal inédita Os Campeões de
Audiência, produzida pela
própria emissora.
Dirigida por Henrique
Bacana, a produção traz
três episódios semanais,
que contam com depoi
mentos de 70 nomes
importantes da TV bra
sileira, como Laura Car
doso, Tony Ramos, Nil
ton Travesso e Jayme
Monjardim. (AE)

PROgRaMaçãO II

Glória Maria e a
história da TV
Com 40 anos de jorna
lismo, Glória Maria ficou
conhecida, sobretudo, pelas
reportagens que faz ao redor
do mundo e pelas entrevistas
com personalidades nacionais
e internacionais. Agora, Glória
vai ajudar a contar a história
dos 70 anos da televisão no
País  da qual ela própria faz
parte  no Globo Repórter que
vai ao ar nos dias 18 e 25 de
setembro.
Os dois programas
serão apresentados por ela
e Sandra Annenberg, que
se unem a Edney Silvestre,
Renato Machado e Isabela
Assumpção para entrevi
star atores, personalidades
e apresentadores.
“A gente pretende contar
um pouco da história da tele
visão desde que ela surgiu. Va
mos passar pela dramaturgia,
pelo esporte, pelo jornalismo,
pela música. É óbvio que não
temos condições de mostrar
tudo, primeiro, por causa do
tempo e também muita coisa
se perdeu”, diz Glória. (AE)
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Roteiro do Bom Apetite

Publicidade Legal
Prefeitura do
MunicíPio de diadeMa
ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DE: 12.09*.2020,
ODE SE LE: REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
– PPA 2018/2021 EXERCÍCIO DE 2021 , LEIASE:
LEI Nº 3994, DE 04 DE SETEMBRO DE
2020: DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO
PLURIANUAL – PPA, INSTITUÍDO PELA LEI
MUNICIPAL Nº 3.713, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LAURO
MICHELS SOBRINHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE DIADEMA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO
E GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; FAZ
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
ART. 1º - FICA APROVADA A REVISÃO DO PLANO
PLURIANUAL – PPA 2018-2021 DO MUNICÍPIO,
INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, PARA
O EXERCÍCIO DE 2021, EM CONFORMIDADE
COM O DISPOSTO NO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL
Nº 3.713, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA
APERFEIÇOAMENTO
DOS
PROCESSOS
DE
ELABORAÇÃO,
IMPLEMENTAÇÃO,
MONITORAMENTO
E
AVALIAÇÃO
DOS
PROGRAMAS DE GOVERNO. ART. 2º - FICA
ALTERADO O ANEXO DO DEMONSTRATIVO
DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS DA
LEI MUNICIPAL Nº 3.713/2017, QUE INSTITUIU
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
DIADEMA, QUADRIÊNIO DE 2018-2021, DE
ACORDO COM O ANEXO ÚNICO DA PRESENTE
LEI. PARÁGRAFO ÚNICO – PERMANECEM EM
VIGOR OS DISPOSITIVOS DO ANEXO RELATIVO
AOS PROGRAMAS E AÇÕES NÃO ALTERADOS
PELO ANEXO ÚNICO INTEGRANTE DESTA
LEI. ART. 3º - ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR
NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS
AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO. DIADEMA,
04 DE SETEMBRO DE 2020. LAURO MICHELS
SOBRINHO/ PREFEITO MUNICIPAL; FERNANDO
MOREIRA
MACHADO/
SECRETÁRIO
DE
ASSUNTOS JURÍDICOS; JORGE LUIZ DEMARCHI/
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PÚBLICA.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA
2018/2021
EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO ÚNICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
PROPOSTA
DE
REVISÃO
DO
PLANO
PLURIANUAL - PPA 2018-2021
ANEXO ÚNICO
INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMA EXISTENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 0127 /2020 - PC: 0221/2020. Objeto:
R. de P. p/o Forn. de Medicamentos - Demanda
Judicial. Agendado para: 29/09/2020 às 09h00. Pr.
Eletrônico: 0128/2020 - PC: 0228/2020. Objeto:
R. de P. p/o Forn. de Insumos Odontológicos.
Agendado para: 30/09/2020 às 09h00. Informações,
e/ou retirada Edital completo, mediante pagamento
das cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R.
Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema,
em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799
ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 096/2020 - PC: 0176/2020. Objeto:
Forn. De Mat. De Enfermagem. Nego provimento
ao recurso interposto pela empresa CBS Medico
Cientifica Com. E Representação Ltda, conforme
legislação vigente.
Pr. Eletrônico: 088/2020 - PC: 057/19. Objeto:
Forn. de Mat. de Limpeza - Não Químico. Resumo
Ata RP 198/20 entre Município Diadema e Sinsai
Com. de Descartáveis Eireli. Itens homologados
na publicação Diário Regional dia 10/09/20. Pzo
entrega: 10 dias uteis. Vigência: 12 meses a partir
desta publicação.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 015/2020 - PC: 07/2020. Objeto:
Forn. de Mat. de Enfermagem. Ata RP 093/20
entre Município Diadema e Vale Diagnósticos Ltda.
Tornamos público que permanecem inalterados os
itens, preços e valores registrados e publicados
no Diário Regional de 14/03/2020 ref. as atas dos
pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 035/2020 - PC: 026/20. Objeto: Forn.
De Mat. De Enfermagem. Ata RP 126/2020 entre
Município Diadema e De Pauli Com. Representação
Imp. e Exp. Ltda. Ata RP 127/2020 entre Município
Diadema e Medical Chizzolini Ltda. Ata RP 128/2020
entre Município Diadema e Force Medical Distrib.
Eireli. Ata RP 130/2020 entre Município Diadema
e Crismed Coml. Hospitalar Ltda. Tornamos público
que permanecem inalterados os itens, preços e
valores registrados e publicados no Diário Regional
de 16/06/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.

ä

avisos
instituto de PrevidÊncia do
servidor MuniciPaL de diadeMa
ERRATA DA PUBLICAÇÃO, do dia 04 de
junho de 2020, página 8, do Diário Regional
de Diadema.
ONDE SE LÊ:
“PORTARIA Nº 106, de 03/06/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/03/2020, o(a) Sr(a), IZABEL
MARIA VILAS BOAS SENRA, prontuário
nº 104.597, Médico, do quadro de pessoal
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.”
LEIA-SE:
“PORTARIA Nº 106, de 03/06/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/03/2020, o(a) Sr(a), ISABEL
MARIA VILAS BOAS SENRA, prontuário
nº 104.597, Médico, do quadro de pessoal
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.”
JOSÉ SÉRGIO MASTRANTONIO
Diretor Superintendente
instituto de PrevidÊncia do
servidor MuniciPaL de diadeMa
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 230, de 14/09/2020: aposenta

voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). CLEUSA
CORREIA CAMPOS DIAS, prontuário nº
106.592, Professor de Educação Básica I,
do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 231, de 14/09/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição, a
contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). CUENTILHA
APARECIDA SAGGIORO, prontuário nº
106.313, Professor de Educação Básica I,
do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 232, de 14/09/2020:
aposenta voluntariamente por idade, a
contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). HEROINA
GONSALVES DA SILVA, prontuário nº
104.541, Agente de Serviços I, do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 233, de 14/09/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). MARIA
AUXILIADORA DA SILVA E SOUZA,
prontuário nº 103.618, Cirurgião Dentista,
do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 234, de 14/09/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). MARIA
DA PENHA CASTRO FORTUNA, prontuário
nº 102.103, Professor de Educação Básica
I, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 235, de 14/09/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). RAQUEL
CONCEIÇAO CUNHA SANTOS, prontuário
nº 106.445, Assistente de Enfermagem Nível
II, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 236, de 14/09/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). SANDRA
CRISTINA GUIMARAES, prontuário nº
104.305, Médico, do quadro de pessoal
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 237, de 14/09/2020: aposenta
voluntariamente por idade, a contar de
01/07/2020,
o(a)
Sr(a).
VALDOMIRO
PEREIRA DOS SANTOS, prontuário nº
107.644, Assistente de Enfermagem Nível
II, do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura
Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 238, de 14/09/2020: aposenta
voluntariamente por tempo de contribuição,
a contar de 01/07/2020, o(a) Sr(a). VILMA
RODRIGUES,
prontuário
nº
106.063,
Professor de Educação Básica I, do quadro
de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de
Diadema.
PORTARIA Nº 239, de 14/09/2020: concede
Pensão por Morte à menor FERNANDA
RABELLO REI DE JESUS, representada
legalmente por FRANCEVONE SILVA DE
CASTRO RABELLO e JOSE RABELLO DA
SILVA, em razão do falecimento da Sra.
SARA RABELLO REI DE JESUS, prontuário
nº 114.922, que à época de seu falecimento
ocupava o cargo de Professor de Educação
Básica I junto à Municipalidade.
PORTARIA Nº 240, de 14/09/2020: concede
Pensão por Morte à menor FERNANDA
RABELLO REI DE JESUS, representada
legalmente por FRANCEVONE SILVA DE
CASTRO RABELLO e JOSE RABELLO DA
SILVA, em razão do falecimento da Sra.
SARA RABELLO REI DE JESUS, prontuário
nº 118.361, que à época de seu falecimento
ocupava o cargo de Professor de Educação
Básica I junto à Municipalidade.
PORTARIA Nº 241, de 14/09/2020: concede
Pensão por Morte ao Sr. REGINALDO
MANOEL DA SILVA e aos menores
CAROLINA ANDRADE SILVA, MATHEUS
LUCAS ANDRADE SILVA e MARIANA
ANDRADE SILVA, representados legalmente
por seu genitor REGINALDO MANOEL DA
SILVA, em razão do falecimento da Sra.
KATIA REGINA DE SOUSA ANDRADE,
prontuário nº 108.244, que à época de seu
falecimento ocupava o cargo de Atendente de
Consultório Dentário junto à Municipalidade.
PORTARIA Nº 242, de 14/09/2020: concede
Pensão por Morte ao Sr. MICHEL TOUTAIN
SILVEIRA MARTINS, em razão do falecimento
da Sra. MARIANA DOS SANTOS POLIZELI,
prontuário nº 113.206, que à época de seu
falecimento ocupava o cargo de Enfermeira
junto à Municipalidade.
PORTARIA Nº 243, de 14/09/2020: Reratifica a Portaria nº 210, de 17/08/2018, que
aposentou o(a) Sr(a) CRISTINA APARECIDA
MOLINA, prontuário nº 113.973, para
fazer o percentual dos proventos mensais
proporcionais, como sendo de 44,0913%,
incidentes sobre a média calculada.
sÉrGio oGata,
torna público que requereu ao SEMASA, a
Autorização Ambiental para supressão de
árvore isolada fora de APP, para o imóvel
sito à Estrada João Ducim, 1001 / 993 (esq.
Rua Caiubi), Jardim Oriental, CEP 09185000, Santo André, SP, conforme processo
ambiental n° 331/2020, e declara aberto o
prazo de 30 dias para manifestação escrita,
endereçada ao SEMASA.

cHaMa ind. coM. instaLaÇÕes Ltda,
com CNPJ: 55.595.805/0001-17, CMC:
194.679-0, informa que extraviou o Livro
autorizado mod. 010 – vol 1 – da Prefeitura
de São Bernardo do Campo.
(10,1 2 e 15/09/2020)

‘‘

Jooe vaLvuLas e coneXÕes LtdaMe, torna publico que requereu a Secretaria
do Meio Ambiente de Mauá, a Renovação
da Licença de Operação,para fabricação
de
Válvulas,Registrose
Dispositivos
Semelhantes,Peças e Acessórios,situado á
Rua Zequinha de Abreu,135-Complemento
A-Jardim Sonia Maria-Mauá/SP,conforme
Processo Administrativo numero 842/2016
Mecânica industrial centro Ltda,
torna público que requereu, à Secretaria do
Meio Ambiente de Mauá, a renovação da
Licença de operação nº 2016076 para Fab.
de outras Peças e Acessórios p/ Veículos
Automotores n. e. anteriormente, situada
à R. Dr. Jalles Martins Salgueiro, 298 – P.
Ind. Sertãozinho – CEP 09372-000 – Mauá/
SP, conforme consta no Proc. Adm. nº
6516/2016.
eXeLtainer indÚstria coMÉrcio
iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo de
eMBaLaGens Ltda torna público que
requereu, à Secretaria de Meio Ambiente de
Mauá, a renovação da Licença de Operação
nº2016049 para Fabricação de embalagens
de papel situado(a) à RUA ROSA KASINSKI,
1109 – GALPÃO 13, conforme consta no
Processo Administrativo nº 1.954/2016.

Oferta
nunca
sai de
moda

’’
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Terça-feira, 15 de setembro de 2020
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:
CLAUDIO JULIO DE DEUS e SUELY
PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado,
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos
12/04/1972, residente em Diadema - SP,
filho de ALCEBIADES JULIO DE DEUS e de
GERALDA PAULA DE DEUS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, aux. de
limpeza, nascido em Carinhanha - BA, aos
27/02/1982, residente em Diadema - SP, filho
de LUIZ PEREIRA PINTO e de HEROINA
NOGUEIRA DOS SANTOS;
VALDECI RIBEIRO DE FARIAS e VILMA
MARIA DE GÓES, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado,
aposentado, nascido em Boa Viagem - CE,
aos 28/02/1966, residente em DIADEMA - SP,
filho de ANTONIO RIBEIRO DE FARIAS e
de MARIA LOPES PINTO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciado, operadora
de loja, nascido em Garanhuns - PE, aos
12/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho
de SEVERINO PEDRO DE GÓES e de MARIA
DA CONCEIÇÃO GÓES;
MAYCON BARBOSA DA SILVA e CLAUDIA
REGINA DA SILVA , sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro , solteiro, segurança
, nascido em GUARULHOS - SP, aos
26/10/1982, residente em DIADEMA - SP,
filho de RAIL ALVES DA SILVA e de SONIA
APARECIDA DA CONCEIÇÃO BARBOSA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira , solteiro,
fiscal de loja, nascido em SÃO PAULO - SP, aos
26/03/1977, residente em DIADEMA - SP, filho
de MANOEL JOSÉ DA SILVA e de REGINA
MARIA DA SILVA ;
CAIO CÉSAR SANTOS SILVA e BIANCA
ARAUJO TINTI, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor,
nascido em Diadema - SP, aos 21/05/1993,
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ
CARLOS MARTINS DA SILVA e de MARLÍ
SANTOS; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em
São Paulo - SP, aos 27/10/2000, residente
em DIADEMA - SP, filho de AIRES ROBERTO
TINTI e de MARIA DE FATIMA ARAUJO;
J O S É VA L D E C I R B A R B O S A V E R A S
FILHO e SUELI ALVES DA SILVA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, porteiro, nascido em Tamboril - CE,
aos 27/10/1987, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSÉ VALDECIR BARBOSA VERAS
e de MARIA AUXILIADORA CHAVES VERAS;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, vigilante, nascido em Escada - PE,
aos 04/03/1984, residente em DIADEMA - SP,
filho de DALVAM ALVES DA SILVA e de MARIA
DE FATIMA DA SILVA;
HENRIQUE NEVES DE SOUZA e MARIA
VALMIRA QUEIROZ, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, motoristacarreteiro, nascido em Açu - RN, aos
09/06/1967, residente em Diadema - SP,
filho de LAURO NEVES DE SOUZA e de
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUZA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, do lar, nascido em Martins - RN,
aos 05/12/1968, residente em Diadema - SP,
filho de JOSE ANTONIO DE QUEIROZ e de
MARIA NIVANI DA CONCEIÇÃO QUEIROZ;
VITTOR GRILLENI e CAROLINE SOUSA
TENORIO DOS ANJOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, professor,
nascido em DIADEMA - SP, aos 01/07/1994,
residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO
GRILLENI e de ELIANE REGINA DA COSTA
GRILLENI; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, supervisora comercial,
nascido em VALENÇA DO PIAUÍ - PI, aos
27/07/1994, residente em DIADEMA - SP,
filho de ALDERI TENORIO DOS ANJOS e de
MARIA DE FATIMA SOUSA;
LUIZ CARNEIRO DA SILVA e SIRLEI RIBEIRO
ALVES , sendo o pretendente: nacionalidade
brasileiro , solteiro, op. de máquina , nascido
em LAGOA DO CARRO - PE, aos 18/03/1968,
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO
CARNEIRO DA SILVA e de TEREZA MARIA
DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira , solteiro, do lar , nascido em
PITANGA - PR, aos 10/10/1972, residente em
Diadema - SP, filho de IVONETE RIBEIRO
ALVES ;
BRUNO LIMA DE SOUSA e GABRIELA
SANTOS DA CRUZ, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante,
nascido em IPIRANGA DO PIAUÍ - PI, aos
23/10/1993, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOÃO FRANCISCO DE SOUSA e
de LEUDE VIDAL DE LIMA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista,
nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP,
aos 19/03/1995, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSÉ EDIVAN ROCHA DA CRUZ e
de MARIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS;
RODRIGO GREGORIO JOÃO e JOYCE DE
OLIVEIRA , sendo o pretendente: nacionalidade
brasileiro , solteiro, op. logistico II , nascido em
SÃO PAULO - SP, aos 09/09/1986, residente
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOÃO
FILHO e de VERA LUCIA GREGORIO JOÃO
; e a pretendente: nacionalidade brasileira ,
solteiro, cabeleireira , nascido em SÃO PAULO
- SP, aos 04/02/1987, residente em DIADEMA
- SP, filho de DAISY DE OLIVEIRA ;
HENRY MATIAS CAVALCANTI e VIVIAN
VALENTIM DE ALMEIDA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de
motorista, nascido em São Caetano do Sul - SP,
aos 07/02/1991, residente em DIADEMA - SP,
filho de CARLOS ALBERTO CAVALCANTI e
de ELIANA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, operadora de caixa, nascido em
Rio de Janeiro - RJ, aos 15/03/1981, residente
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL JOSÉ DE
ALMEIDA e de MARLENE MARIA VALENTIM
DE ALMEIDA;
ANDERSON DE CARVALHO VIEIRA e
AMANDA RODRIGUES OLIVEIRA , sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro , solteiro,
controlador de acesso , nascido em SÃO
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/03/1989,
residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL
CALDEIRA VIEIRA e de MARIA EULALIA
DE CARVALHO VIEIRA ; e a pretendente:
nacionalidade brasileira , solteiro, professora ,
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/09/1992,
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS
EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA e de SONIA
RODRIGUES OLIVEIRA ;
ARIELTON SANTIAGO DA CRUZ e LARISSA
RUANA DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, aux.
administrativo, nascido em São Bernardo do
Campo - SP, aos 05/06/1996, residente em
Diadema - SP, filho de ORLANDO TEIXEIRA
DA CRUZ e de JANEIDA SANTIAGO DA CRUZ;

e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, enfermeira veterinária, nascido em
Diadema - SP, aos 23/07/1998, residente em
Diadema - SP, filho de RAIMUNDO NONATO
DE LIMA SILVA e de CLEIDE APARECIDA
DA SILVA;

DE BRITO e de EDVANDA SOLANGE
SILVA ROCHA DE BRITO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente
de cobrança, nascido em São Bernardo do
Campo - SP, aos 13/06/1998, residente em
DIADEMA - SP, filho de PAULO SANTOS e de
EDENIR TORRES SANTOS LIRA;

MATHEUS SANTIAGO DO NASCIMENTO
e MARIA DOS ANJOS DA SILVA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, borracheiro, nascido em NATAL RN, aos 29/08/1977, residente em DIADEMA
- SP, filho de PAULO SANTIAGO DO
NASCIMENTO e de ANA MARIA SALUSTIANO
D O N A S C I M E N TO ; e a p r e t e n d e n t e :
nacionalidade brasileira, viúvo, pensionista,
nascido em GOVERNADOR VALADARES MG, aos 28/10/1950, residente em DIADEMA
- SP, filho de ZIFIRINO DE PAULA JUNIOR e
de MADALENA PEDRO DE JESUS;

MARCELO SOUSA MEIRA e BRUNA SOARES
DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, encarregado de loja,
nascido em São Paulo - SP, aos 18/02/1982,
residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO
MEIRA e de EUNICE DE SOUSA ROCHA
MEIRA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São
Paulo - SP, aos 22/04/1991, residente em
DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALVES DA
SILVA e de MARIA ZENEIDE SOARES ALVES;

DAVID EVANGELISTA PESSOA e LUMA
FERREIRA DE MATOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante
geral, nascido em SÃO PAULO - SP, aos
22/11/1993, residente em DIADEMA - SP,
filho de JOSUE AMADOR PESSOA e de
MARIA APARECIDA PINTO EVANGELISTA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, ajudante de lavanderia, nascido em
SÃO PAULO - SP, aos 23/10/1989, residente
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS
DE MATOS e de VANDA FERREIRA DOS
SANTOS;

APARECIDO ROCHA DE CARVALHO e
MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, aposentado, nascido em Brumado
- BA, aos 16/10/1955, residente em Diadema SP, filho de ANTONIO ROCHA DE CARVALHO
e de ANEDINA MARIA DE CARVALHO; e
a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, cabeleireira, nascido em Catarina
- CE, aos 05/10/1967, residente em Diadema
- SP, filho de BRITO DIAS DE OLIVEIRA e
de ANTONIA MARTINS DE OLIVEIRA DIAS;

CICERO ADALBERTO DA SILVA e MARIA
EUNICE ALMONDES, sendo o pretendente:
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS n a c i o n a l i d a d e b r a s i l e i r a , d i v o r c i a d o ,
e VITORIA LOPES BARROS, sendo o pedreiro, nascido em FLORESTA - PE, aos
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, 28/09/1982, residente em Diadema - SP,
auxiliar de produção, nascido em DIADEMA filho de ADLABERTO JOSÉ DA SILVA e de
- SP, aos 24/07/1994, residente em Diadema - MARIA FILOMENA DA SILVA; e a pretendente:
SP, filho de ISMAEL MOREIRA DOS SANTOS nacionalidade brasileira, solteiro, copeira,
e de ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA; e a nascido em INHUMA - PI, aos 11/03/1975,
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO
auxiliar financeiro, nascido em ITAPECERICA BATISTA DE ALMONDES e de FRANCISCA
DA SERRA - SP, aos 02/02/1999, residente em RAIMUNDA DE ALMONDES;
Diadema - SP, filho de CLAUDIO SIMÃO DE
BARROS e de SUELI LOPES DOS SANTOS CÉSAR DA PENHA RIBEIRO e CAROLINA
DA SILVA BARBOZA, sendo o pretendente:
BARROS;
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de
faturamento, nascido em Diadema - SP, aos
LEONARDO SIRQUEIRA MORAES e SUELEN 02/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho
FERNANDES CALADO, sendo o pretendente: de JOSÉ CARLOS RIBEIRO e de ADRIANA
nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de RODRIGUES DA PENHA RIBEIRO; e a
estoque, nascido em São Paulo - SP, aos pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
07/04/1995, residente em Diadema - SP, filho analista comercial, nascido em Diadema - SP,
de ENIVALDO RODRIGUES MORAES e aos 22/06/1999, residente em DIADEMA - SP,
de EDNA DE CARVALHO SIRQUEIRA; e a filho de DORIVAL FRANCISCO BARBOZA e
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, de ROSINEIDE ALMEIDA DA SILVA;
recepcionista, nascido em Praia Grande - SP,
aos 09/06/1999, residente em Diadema - SP,
filho de JOSÉ CRISTOVÃO CALADO e de KELVY SOUZA DA CUNHA e SUÉLLEN
SIQUEIRA ALVES, sendo o pretendente:
EDNA DE MELLO FERNANDES;
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente
financeiro, nascido em Itagi - BA, aos
DANIEL ALVES MORAIS e CÍCERA DE MELO 11/10/1992, residente em DIADEMA - SP,
LIRA, sendo o pretendente: nacionalidade filho de ANTONIO CLEBER TAVARES DA
brasileira, solteiro, encarregado de construção CUNHA e de CLEONICE ALVES SOUZA; e a
civil, nascido em Santana do Ipanema - AL, pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
aos 07/08/1993, residente em DIADEMA - SP, consultora de vendas, nascido em Diadema filho de DORGIVAL MORAIS DA SILVA e de SP, aos 22/05/1992, residente em DIADEMA
MARIA SELMA ALVES SANTANA DA SILVA; - SP, filho de ANTONIO DIONISIO ALVES e
e a pretendente: nacionalidade brasileira, de VERONICE JUSTO DE SIQUEIRA ALVES;
divorciado, professora, nascido em Major
Isidoro - AL, aos 05/07/1986, residente em
DIADEMA - SP, filho de ALUIZIO IZIDORO JEFFERSON PEDRO PRADO DA SILVA e
DAYANE TRINTINI VIEIRA DA SILVA, sendo
LIRA e de MARIA SOARES DE MELO;
o pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, bancário, nascido em Jundiai - SP,
ROBERTO LUIS DA SILVA e GLORIA URSULA aos 22/03/1989, residente em São Paulo - SP,
MARIA, sendo o pretendente: nacionalidade filho de PEDRO FERREIRA DA SILVA e de
brasileiro, solteiro, mecanico , nascido em BENEDITA PRADO DA SILVA; e a pretendente:
Itabaiana - PB, aos 25/10/1962, residente nacionalidade brasileira, solteiro, bancária,
em Diadema - SP, filho de OSCAR LUIS nascido em Diadema - SP, aos 26/09/1993,
DA SILVA e de ANTONIA MARIA DA SILVA; residente em Diadema - SP, filho de PAULO
e a pretendente: nacionalidade brasileira, VIEIRA DA SILVA e de TANIA APARECIDA
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, TRINTINI;
aos 10/09/1967, residente em Diadema - SP,
filho de ARGEMIRO MARIA e de MARIA DE
ALEX ANTÔNIO DOS SANTOS e SIDNEIDE
LOURDES URSULA;
PEREIRA DE MACÊDO, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, armador,
G L E I T O N D O S S A N T O S V I E I R A nascido em MACEIÓ - AL, aos 18/02/1984,
NASCIMENTO e TAMIRIS PEREIRA DA residente em DIADEMA - SP, filho de TELMA
SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade ROSA DOS SANTOS; e a pretendente:
brasileira, solteiro, engenheiro civil, nascido em nacionalidade brasileira, solteiro, domestica,
IBIRAPITANGA - BA, aos 29/03/1989, residente nascido em BOM JESUS DA LAPA - BA, aos
em DIADEMA - SP, filho de GRACINDO VIEIRA 02/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho
NASCIMENTO e de ELIENE SEBASTIÃO DOS de MANOEL PEREIRA DE MACÊDO e de ANA
SANTOS; e a pretendente: nacionalidade DA SILVA PEREIRA;
brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos
27/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho PABLO DE OLIVEIRA MENDES e GISELE
de JOSE ALVES DA SILVA e de FRANCISCA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, orçamentista,
PEREIRA DA SILVA;
nascido em Resplendor - MG, aos 07/10/1979,
residente em Diadema - SP, filho de HELBER
EDNALDO SILVA GUSMÃO DE OLIVEIRA JOSÉ MENDES DA SILVA e de ARMINDA
e MARLUCE SANTANA SANTOS, sendo GONÇALVES DE OLIVEIRA MENDES; e
o pretendente: nacionalidade brasileira, a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciado, conferente, nascido em Itagi - BA, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos
aos 07/12/1982, residente em Diadema - SP, 10/02/1982, residente em Diadema - SP, filho
filho de EVANDRO GUSMÃO DE OLIVEIRA de MANOEL SEVERINO DA SILVA e de EVA
FILHO e de MARIA DO CARMO DA SILVA; LUCIA ZEPECHOUKA DA SILVA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, merendeira, nascido em Itagi - BA,
aos 29/10/1981, residente em Diadema - SP, CARLOS EDUARDO LAURINDO DA ROCHA
filho de EDIJALMA JOSÉ SANTOS e de e JÉSSICA DA SILVA HABERL, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
MARINALVA SANTANA SANTOS;
auxiliar tecnico externo, nascido em Diadema
- SP, aos 10/04/2000, residente em Diadema
ADRIEL PAIXÃO NASCIMENTO e RITA - SP, filho de PEDRO RIBEIRO DA ROCHA
JANIELA SOUSA SAMPAIO, sendo o FILHO e de SANDRA APARECIDA LAURINDO
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, DA ROCHA; e a pretendente: nacionalidade
estudante, nascido em Nova Canaã - BA, aos brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em
29/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho São Paulo - SP, aos 24/03/1998, residente
de ANTONIO GONÇALVES NASCIMENTO e em Diadema - SP, filho de ROBERT JOSEF
de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PAIXÃO HABERL e de ROQUELINA SANTOS SILVA;
NASCIMENTO; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Bela Se alguém souber de algum impedimento,
Cruz - CE, aos 02/02/1992, residente em SÃO oponha-o na forma da Lei.
PAULO - SP, filho de EDVAR ALVES SAMPAIO Lavro o presente, que afixo no lugar de
costume e publico pela Imprensa Local.
e de GERALDA BENEDITA DE SOUSA;
Diadema, 15 de setembro de 2020.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.
RONALD AFONSO DA SILVA e GISELE
MOTA ANDRIGUETTI, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro , solteiro, gerente
, nascido em SÃO PAULO - SP, aos
04/02/1979, residente em DIADEMA - SP,
filho de WALDEMAR AFONSO DA SILVA e
de GRACIE APARECIDA BARREIROS DA
SILVA ; e a pretendente: , divorciado, nascido
em CAMPINAS - SP, aos 29/06/1982, residente
em DIADEMA - SP, filho de VALDIR TELES
ANDRIGUETTI e de SIMONE MOTA DA
NASCIMENTO ANDRIGUETTI ;
RAÍ JUVINO DA COSTA e JENNIFER GREYCE
GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante
geral, nascido em Goiana - PE, aos 23/10/1995,
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ
JUVINO e de ROSA MARIA DA COSTA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP,
aos 20/03/1996, residente em Diadema - SP,
filho de JOSINALDO CIPRIANO DA SILVA e
de SANDRA CRISTINA GOMES;
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LEANDRO ALVES DA SILVA e ELOAH
PEREIRA DA SILVA LISBOA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
auxiliar de cozinha, nascido em GARANHUNS
- PE, aos 13/08/1995, residente em DIADEMA
- SP, filho de LUIS ALVES DA SILVA e de
MARIA QUITERIA DA SILVA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar,
nascido em JANUÁRIA - MG, aos 23/02/1997,
residente em DIADEMA - SP, filho de SILVIO
LISBOA FARIAS e de TEREZINHA PEREIRA
DA SILVA;
WELLINGTON SILVA ROCHA DE BRITO
e NATASHA TORRES SANTOS, sendo o
pretendente: nacionalidade braileira, solteiro,
tec. em segurança do trabalho, nascido em
Diadema - SP, aos 14/12/1994, residente
em DIADEMA - SP, filho de ODIEL ROCHA
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