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IR: 245 mil contribuintes da região 
ainda não enviaram declaração

Prefeitura de Diadema dá início às 
oficinas do projeto Acessuas Trabalho

Insumos para produção da Coronavac 
chegam ao Brasil dia 26 de maio, diz Doria

acertando as contas

capacitação

pandemia
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Bolsonaro instituiu programa nacional de enfrentamento da Violência

As mortes pelo novo coronavírus subi-
ram para 436.537, conforme a nova atual-
ização diária do Ministério da Saúde, divul-
gada na noite desta segunda-feira (17). Nas 
últimas 24 horas, foram registrados 786 
novos óbitos.  A quantidade de pessoas que 
tiveram covid-19 foi para 15.657.391. En-
tre domingo e segunda foram confirmados 
29.916 diagnósticos positivos. Página 2

Mortes por covid
sobem para 436,5 mil, 

e casos chegam a 
15,6 milhões

pandemia

Divulgação/PMETRP

Marcello Casal/Agência Brasil

Alexander Graham Bell

    Grandes descobertas 
e progressos envolvem 
a cooperação de 
várias mentes 

“

“

Sol com 
muitas nuvens 
durante o dia e 
períodos de céu 
nublado. Noite 
nublada com 
possibilidade 

de garoa.
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Casos de covid-19 voltam a subir no ABC
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Após quatro sema nas consecuti-
vas de que da, o  ABC voltou a registrar 
alta no número de casos de covid-19. 
A região encerrou a 19ª se mana epide-
miológica deste ano, no último sábado 
(15), com 3.554 registros do novo coro-
navírus. O total é 21,2% superior ao 
apurado nos se te dias anteriores, quan-
do fo ram re gis trados 2.932 diagnósticos 
positivos. Os dados constam no 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 (veja gráficos ao lado). Os nú-
meros da Fundação Sea de diferem leve-
mente dos di vul gados pelas prefeituras. 
A 19ª semana epidemio ló gica terminou 
com mé dia mó  vel de 507,7 casos diá-
rios por covid-19 no ABC, contra 418,9 
na se mana anterior. A análise se manal 
é a mais indicada pa ra avaliar os dados, 

Segundo a Fundação Seade, região registrou 
3.554 diagnósticos e 261 óbitos pela doença na 

19ª semana epidemiológica, encerrada no sábado

uma ve z que elimina as distorções ge ral -
mente observadas nos nú meros dos fins 
de semana. Paralelamente ao aumento 
na curva de casos, o número de mortes 
causadas pela co vid-19 registrou ligeira 
alta, de 2,8%, na 19ª semana epide-
miológica, para 261 óbitos. O dado su-
gere estabilização no indicador de mor-
talidade da pandemia em um patamar 
bastante alto. Basta lembrar que é três 
vezes e meia superior ao da última se-
mana epidemiológica de 2020, quando 
foram registrados 72 óbitos. O ABC 
encerrou a 19ª semana epidemiológica 
com mé    dia de 37,3 óbitos diá rios cau sa  -
dos pelo novo coronaví rus, con tra 36,3 
na semana anterior. Com os dados de-
sta segunda-feira (17), a região chegou a 
7.963 vidas perdidas e 177.215 casos de 
covid-19 diagnosticados des de o início 
da pandemia.

Faixa simbólica foi pintada nas cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBtQia+

Prefeitura de Ribeirão Pires  entrega Faixa da Diversidade
 e painel do Dia de Sair do Armário na Vila do Doce
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dia internacionaL de comBate à LGBtFoBia

Após o atraso e a paralisação da produção de vacina con-
tra a covid-19 por falta de insumos, o Instituto Butantan 
informou nesta segunda (17) que um carregamento de ma-
téria-prima para a CoronaVac chegará ao Brasil no dia 26 de 
maio. Segundo o Butantan, está prevista a chegada de um 
lote com 4 mil litros de insumo farmacêutico ativo (IFA), su-

ficientes para a produção de 7 milhões de doses da vacina. 
“O Butantan recebeu nesta manhã, da China, a previsão do 
envio de nova remessa de insumos ao Brasil para produção 
da vacina do Butantan. A chegada do novo lote com 4 mil 
litros de insumos está prevista para o dia 26”, disse o gover-
nador de São Paulo, João Doria. Página 2
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A 13 dias do final, 472,4 mil moradores da região já entregaram os dados

Faltando 13 dias do término do prazo 
para entrega da declaração do Imposto 
de Renda, pouco mais de 245 mil contri-
buintes do ABC ainda não enviaram os 
dados à Recei ta Federal. O número re pre-
sen ta 34,2% da expectativa do Fisco para 
este ano, estima da em 718,3 mil docu-
mentos. Por causa da pandemia do novo 
coronavírus, o governo es tendeu o prazo 

de entre ga dos dados neste e no ano pas-
sado, com o objetivo de suavizar as dificul-
dades no recolhimento de documentos 
impostas pela crise sanitária. Em 2021, o 
limite é 31 de maio. A multa para o con-
tribuinte que não fizer a declaração ou 
entregá-la fora do prazo será de R$ 165,74 
ou 1% do imposto devido, preva lecendo o 
maior valor. Página 3

O presidente Jair Bolsonaro assinou 
nesta segunda-feira (17) o decreto que 
institui o Programa Nacional de En-
frentamento da Violência contra Crian-
ças e Adolescentes, durante evento de 
lançamento de campanha nacional de 
combate ao abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes. A iniciativa é 
parte do Maio Laranja. Página 2

Governo federal lança 
campanha de combate 

à violência contra 
crianças e jovens

maio Laranja

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butan-
tan se reuniram nesta segunda-feira 
(17) para discutir os novos protocolos 
dos testes clínicos da vacina contra a 
covid-19, a Butanvac, desenvolvida pelo 
instituto. A nova versão do documento 
deve ser apresentada para atender às 
exi gências da agência. Página 2

Anvisa e Butantan 
se reúnem para 
discutir testes 

clínicos da Butanvac

noVa Vacina

Isac Nóbrega/PR
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Covid-19: homens e idosos são 
principais vítimas de casos graves

Cientistas estabeleceram perfil laboratorial dos pacientes; estudo está na página da Fiocruz

Homens e idosos são as 
principais vítimas de casos 
graves e mortes por covid-19, 
segundo estudo que avaliou 
178 mil pacientes no Brasil, 
sendo 33 mil com diagnóstico 
confirmado para a doença. 
Embora já fosse sabido que es-
ses dois grupos eram mais sus-
cetíveis ao novo coronavírus, é 
a primeira vez que essas cons-
tatações são apresentadas de 
maneira sistematizada, com 
análise de parâmetros labo-
ratoriais de amostras de uma 
grande quantidade de pessoas 
em uma única pesquisa.

Os resultados do estudo, 
liderado pelo professor da 
Universidade de São Paulo 
(USP), Helder Nakaya, e com 
a participação do pesquisador 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) Bahia, Bruno Bezer-
ril, foram descritos em artigo 
publicado no International 

Journal of Infectious Diseases. 
Além deles, a pesquisa também 
contou com especialistas de di-
versas instituições nacionais e 
internacionais.

Os resultados do estudo 
foram divulgados nesta se-
gunda-feira (17) na página da 
Fiocruz. Os cientistas estabe-
leceram perfil laboratorial dos 
pacientes, com a contagem 
completa de células sanguíneas, 
eletrólitos, metabólitos, gases 
no sangue arterial, enzimas, 
hormônios, dentre outros.

Os resultados revelaram 
que pacientes idosos do sexo 
masculino têm valores labo-
ratoriais significativamente 
anor mais, incluindo marca-
dores inflamatórios mais ele-
vados, em comparação com 
mulheres idosas. Biomarca-
dores de inflamação, como a 
proteína C reativa e ferritina, 
eram mais altos especialmente 

Bolsonaro lança campanha de combate à violência contra crianças e jovens
O presidente Jair Bolsonaro 

assinou nesta segunda-feira (17) 
o decreto que institui o Programa 
Nacional de Enfrentamento 
da Violência contra Crianças e 
Adolescentes. A assinatura do 
documento ocorreu durante 
evento de lançamento de uma 
campanha nacional de combate 
ao abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, na 
sede do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Huma-
nos. A iniciativa é parte do Maio 

em homens mais velhos, en-
quanto outros marcadores, 
como testes de função hep-
ática anormais, eram comuns 
em várias faixas etárias, exceto 
para mulheres jovens.

O estudo mostra, por exem-
plo, que pacientes com covid-19 
podem apresentar complica-
ções diferentes, como dete-
rioração do fígado ou dos rins, 

inflamação sistêmica e coagu-
lopatias, que podem ter resul-
tados diferentes, na compara-
ção entre homens e mulheres. 
“Enquanto 50,4% dos paciente 
homens com covid-19 mostra-
ram evidência de coagulopatia, 
somente 39,7% das pacientes 
mulheres tiveram essas anor-
malidades”, aponta o estudo. 
(Agência Brasil)

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estudo avaliou 178 mil pacientes no Brasil

Anuncie: 4057-9000
www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar

Laranja, movimento criado para 
chamar atenção para o problema.

“Estamos aqui pra dizer que 
a gente tem agora um Maio 
Laranja, mas nosso sonho é que 
todos os meses fossem laranja e 
que todos os dias fossem laranja, 
e que todos se levantassem no 
enfrentamento à violência sex-
ual contra a criança no Brasil, e 
a exploração sexual”, afirmou a 
ministra Damares Alves.

Segundo a pasta, o programa 
tem caráter intersetorial e busca 

unir esforços entre os diversos 
atores do sistema de proteção, 
inclusive da sociedade civil, 
conselhos tutelares, delegacias 
e juizados especializados. Para 
atingir as metas previstas, o de-
creto estabelece diretrizes que 
incluem ações de prevenção, 
por meio de formação continu-
ada de operadores do Sistema 
de Garantia de Direitos da Cri-
ança e Adolescente Vítima ou 
Testemunha de Violência, além 
de campanhas de sensibiliza-

ção da população em geral.
“Não tem como você rela-

tivizar um tipo de violência 
como esse. Peço a Deus que 
vocês continuem nessa toa-
da, que possíveis operações, 
que devem ocorrer, cheguem 
realmente a quem tenha que 
chegar”, afirmou Bolsonaro.

O orçamento do programa 
será composto por emendas par-
lamentares e parceiras público-
privadas e com estados e mu-
nicípios. (ABr)

Insumos para vacina Coronavac 
chegam ao Brasil em 26 de maio

O governador João Doria 
confirmou nesta segunda-
feira (17) a liberação de lote 
de 4 mil litros de insumos na 
China para a produção de cer-
ca de 7 milhões de doses da 
vacina do Instituto Butantan 
no Brasil. A previsão é que o 
embarque da matéria-prima 
ocorra no próximo dia 25, 
com chegada no dia 26. 

“O Butantan recebeu nesta 
manhã da China a previsão do 
envio de nova remessa de insu-
mos ao Brasil para produção da 
vacina do Butantan. A chegada 
do novo lote com 4 mil litros de 
insumos está prevista para o dia 

26”, afirmou Doria. 
O Butantan paralisou a 

produção de vacinas contra 
a covid-19 na última sexta-
feira (14) por falta de insu-
mos. Na semana passada, o  
gover no do estado disse que a 
Sinovac, farmacêutica chine-
sa parceira na produção dessa 
vacina, já havia fabricado 10 
mil litros de insumo para ser-
em enviados ao Brasil.

Segundo o instituto, a não 
liberação do insumo ocorreu por 
problemas burocráticos, provo-
cados por declarações de mem-
bros do governo brasileiro sobre 
a China. (Reportagem Local)

Covid-19: mortes 
sobem para 436,5 mil, 

e casos chegam a 
15,6 milhões

As mortes pelo novo coro-
navírus subiram para 436.537, 
conforme a nova atualização diária 
do Ministério da Saúde, divulgada 
na noite desta segunda-feira (17). 
Nas últimas 24 horas, foram regis-
trados 786 novos óbitos. 

A quantidade de pessoas 
que tiveram covid-19 foi para 
15.657.391. Entre domingo e se-
gunda foram confirmados por au-
toridades de saúde 29.916 diag-
nósticos positivos.  O número de 
pessoas que se recuperaram da co-
vid desde o início da pandemia to-
talizou 14.152.433. Isso equivale 
a 90,4% do total de pessoas que 
foram infectadas com o vírus.

Os números são em geral mais 
baixos aos domingos e segundas-
feiras em razão da menor quanti-
dade de funcionários das equipes 
de saúde para realizar a alimenta-
ção dos dados. Às terças os resulta-
dos tendem a ser maiores pelo en-
vio dos dados acumulados. (ABr)

Anvisa e Butantan 
se reúnem para 
discutir testes 
da Butanvac

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e o 
Instituto Butantan se reuniram 
nesta segunda-feira (17) para 
discutir os novos protocolos dos 
testes clínicos da vacina contra a 
covid-19, a Butanvac, desenvolv-
ida pelo instituto. A nova versão 
do documento deve ser apresen-
tada pelo Butantan para atender 
às exigências da agência.

“Para a autorização de um es-
tudo com seres humanos a Anvisa 
avalia tanto a proposta da pesquisa 
em si como os dados da vacina que 
será testada nas pessoas”, afirmou 
comunicado oficial da agência.

O Butantan havia apresentado 
o pedido para a realização dos tes-
tes no final de abril, que foi decli-
nado pe la Anvisa devido à falta 
de dados para a análise. Segundo 
a agência, esses aspectos técnic-
os pendentes compõem a nova 
versão do protocolo discutido 
nesta segunda-feira. (AE)
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No ABC, 245 mil contribuintes ainda não 
enviaram declaração do Imposto de Renda
A 13 dias do final do prazo, 472,4 mil moradores da região já entregaram os dados, ou 65,8% dos documentos previstos

n O NÚMERO

718,3 mil
declarações de contribuintes 
do ABC é o que espera a 
Receita para este ano

A 13 dias do término do 
prazo para entrega da decla
ração do Imposto de Renda, 
pouco mais de 245 mil con
tribuintes do ABC ainda não 
enviaram os dados à Recei ta 
Federal. O número re pre sen
ta 34,2% da expectativa do 
Fisco para este ano, estima da 
em 718,3 mil documentos.

Por causa da pandemia do 
novo coronavírus, o governo 
es tendeu o prazo de entre
ga dos dados neste e no ano 
passado, com o objetivo de 
suavizar as dificuldades no 
recolhimento de documen
tos impostas pela crise sani
tária. Em 2021, o limite é 31 
de maio. O Congresso che
gou a aprovar projeto de lei 
que ampliaria o prazo para 

31 de julho, mas o texto foi 
vetado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

A Superintendência da Re
ceita Federal em São Paulo in   
formou que recebeu 472,4 mil 
declarações de contribuintes 
do ABC até 23h59 do último 
domingo (veja quadro ao lado).

Ainda segundo o Fisco, Rio 
Grande da Serra é o município 
mais “adiantado” do ABC, uma 
vez que encami nhou 4,9 mil das 
quase 6 mil declarações previstas 
para este ano, ou 81,5% do total. 
Na sequência aparecem Mauá 
(76,7%), Dia dema (71,5%), Ri
beirão Pires (71,1%),  São Ber
nardo (64,3%), Santo An dré 
(63,8%) e São Caetano (56%).

A multa para o contri
buinte que não fizer a de
claração ou entregála fora 
do prazo será de R$ 165,74 
ou 1% do imposto devido, 
preva lecendo o maior valor.

QUEM DECLARA
A entrega da declaração é 

obrigatória pa  ra quem recebeu 
acima de R$ 28.559,70 em ren
dimentos tributáveis em 2020. 
Isso equivale a um salário acima 
de R$ 1.903,98, incluído o 13º.

Também deverá entregar a 
declaração quem tenha recebi
do rendimentos isentos aci ma 
de R$ 40 mil em 2020, quem 
obteve ganho de capital na ven
da de bens ou realizou opera
ções de qualquer tipo na Bolsa, 
quem tenha patrimônio acima 
de R$ 300 mil até 31 de dezem
bro do ano passado e quem op
tou pela isenção de imposto 
na venda de um imóvel resi
dencial para a compra de ou  tro 
imóvel em até 180 dias.

Entre as principais novida
des nas regras deste ano está 
a obrigatoriedade de declarar 
o auxílio emergencial de quem 
recebeu mais de R$ 22.847,76 
em outros rendimentos tribu
táveis e a criação de três cam
pos na ficha “Bens e direitos” 
para informar criptomoedas e 
outros ativos eletrônicos.

Para declarar o auxílio 
emergencial é importante con
sultar seu informe de rendi
mentos referente ao benefício, 

disponível na plataforma cria
da pelo governo em consulta
auxilio.dataprev.gov.br.

O prazo para empresas, 
bancos, planos de saúde e de
mais instituições financeiras 
fornecerem os compro van tes 
de rendimento acabou em 26 
de fevereiro. O contribuinte 
também deve juntar recibos – 
no caso de aluguéis, pensões 
e de prestação de serviços – e 
notas fiscais, utilizadas para 
comprovar deduções.

RESTITUIÇÃO
Pelas estimativas da Re

ceita Federal, 60% das decla
rações terão restituição de 
imposto, 21% não terão im
pos to a pagar nem a restituir 
e 19% terão imposto a pagar.

Assim como no ano pas
sado, serão pagos cinco lo
tes de restituição. Os reem
bolsos serão distribuídos 
nas seguintes datas: 31 de 
maio (1º lote), 30 de junho 
(2º), 30 de julho (3º), 31 de 
agosto (4º) e 30 de setembro 
(5º). As datas não mudaram, 
mesmo com o adiamento do 
prazo de entrega da declara
ção. (Reportagem Local/ABr)
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,265 R$ 5,266
Turismo R$ 5,25 R$ 5,42

Volume: R$ 31,3 bilhões
Maiores altas:  JHSF Part ON 
(4,87%), BTGP Banco (3,18%)
Maiores baixas:   B2W Digital ON 
(-1,37%), Magaz Luiza ON (-1,51%) 
Variação em 2021: 3,3%
Variação no mês:  3,4%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,401 R$ 6,403
Turismo R$ 6,33 R$ 6,62

Itapemirim chega na crise, mas já fala em voar ao exterior

O setor aéreo passa pela pior 
crise de sua história com a pan
demia da covid19, mas o presi
dente da Itapemirim, Sidnei 
Pi va, acredita que esse é exata
mente o momento para o grupo 
estrear no mercado de aviação. 
O executivo afirma que o plano 
da nova empresa é cobrir todo 
o território nacional e voar 
para Europa e Estados Unidos 
a partir de 2023. A investida 
nos céus ocorre em meio à re
cuperação judicial do grupo.

A ITA, nome da nova com
panhia aérea, começará a vender 
passagens na sextafeira (21), 
com viagem inaugural marcada 
para 29 de junho. “Estou bus
cando tirar esse rótulo de low
cost, mas também não teremos 
o preço mais caro”, afirmou o 
executivo ao Grupo Estado.

No início das operações, a 
ITA estará em oito aeropor
tos: Belo Horizonte/Confins 
(MG), Brasília (DF), Curitiba 
(PR), Porto Alegre (RS), Porto 

Seguro (BA), Rio de Janeiro/
Galeão (RJ), Salvador (BA) e 
São Paulo/Guarulhos (SP).

Até junho de 2022, a com
panhia espera receber 50 aero
naves da Airbus, sendo dez do 
modelo A319 e o restante, do 
A320. Os aviões não serão no
vos: a idade média da frota será 

de seis anos. “Com o tempo, 
faremos um plano de renovação, 
à medida que a empresa for cres
cendo”, afirmou Piva.

O executivo está confiante 
de que a Itapemirim conseguirá 
os horários de pousos e deco
lagens (slots) necessários para 
operar em outros aeroportos 

brasileiros, questão que histori
camente rendeu embates no 
setor. “Por lei, as novas entran
tes do mercado de aviação têm 
direito a slots e, com a nova 
distribuição de espaços prevista 
para outubro, é inevitável que a 
ITA esteja entre as companhias 
que vão obter esses slots.”

Piva afirma que a ITA rece
beu aporte de US$ 500 milhões 
de dois fundos de investimento 
dos Emirados Árabes – cujos 
nomes não pode abrir por causa 
de um termo de confidenciali
dade. “Para nós, seria até bom 
divulgar o nome de um desses 
fundos, que atua no setor aéreo, 
mas não podemos”, disse.

O desafio da Itapemirim, no 
entanto, supera o cenário mac
ro. O executivo diz que a recu
peração do braço rodoviário foi 
aprovado por 97% dos credores. 
“Temos autonomia para con
tinuar investindo e garantir que 
teremos condições de honrar os 
nossos compromissos.” (AE)

Plano da nova empresa aérea e cobrir todo o território nacional e voar para Europa e EUA a partir de 2023

Piva quer tirar da ITA o rótulo de companhia low-cost

Land Rover voltará a produzir 
o Evoque em Itatiaia este ano

Quem acredita que a Jaguar 
Land Rover pode ser a próxima 
montadora a deixar o Brasil, 
como ocorreu com Ford e Mer
cedesBenz, “está fazendo a 
aposta errada”, diz o presidente 
da empresa na América Latina e 
Caribe, Frédéric Drouin. Ao lon
go de sete anos, com exceção de 
2018, a marca registrou segui
das quedas de vendas no país, 
mas espera voltar a crescer este 
ano com o retorno da produção 
local do Range Rover Evoque.

O utilitário esportivo (SUV) 
deixou de ser feito na fábrica de 
Itatiaia (RJ) em 2019, quando 
a matriz britânica atualizou a 
plataforma que é dividida com 
o Discovery Sport, que passou a 
ser o único modelo de fabricação 
nacional da marca. Segundo Dr
ouin, a ideia era nacionalizar o 
Evoque em 2020, mas o projeto 
foi congelado com a pandemia. 
“Agora, temos a oportunidade 
de voltar a produzilo”, diz.

Sem revelar investimen
tos, o executivo afirma que o 

Evoque começará a ser feito no 
último trimestre e será vendido 
como linha 2022. Em janeiro, 
em encontro com o governo 
do Rio, a empresa disse que in
vestiria R$ 19 milhões, mas não 
detalhou em que seriam gastos.

A fábrica será fechada em 
julho para adaptações ne ces
sárias à produção do Evo que. 
Nos últimos meses, o qua dro 
de funcionários, que era de 
250 pessoas antes da pande
mia, foi ampliado para 450.

Com o SUV de luxo com
pacto, a Land Rover volta a 
produzir os dois veículos de 
quando inaugurou a fábrica, 
em 2016, porém mais evoluí
dos. O Evoque importado custa 
atualmente R$ 373 mil, mas a 
empresa não informa se o preço 
será mantido para o nacional.

Em 2020, a Land Rover ven
deu 4,6 mil unidades dos seus 
SUVs de luxo, incluindo versões 
importadas e o nacional Dis
covery. Foi o menor volu me 
da marca em dez anos. (AE)

Reprodução

Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

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

Município Entrega Previsão Entrega % do total
 2020 2021* 2021 previsto

Diadema  77.144   77.144   55.160   71,5 
Mauá  76.586   76.586   58.760   76,7 
Ribeirão Pires  25.299   25.299   17.985   71,1 
Rio Grande da Serra  5.987   5.987   4.877   81,5 
Santo André  229.099   229.099   146.146   63,8 
São Bernardo  231.312   231.312   148.782   64,3 
São Caetano  72.897   72.897   40.728   55,9 
ABC  718.324   718.324   472.438   65,8

* A previsão de entrega em 2021 é semelhante à entrega efetiva no prazo em 2020, com  
possibilidade de variação de 2% para mais ou 2% para menos. 
Fonte: Superintendência da Receita Federal da 8ª Região (RF08), até as 23h59 de 16 de maio
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José de Filippi e Paty Ferreira inauguram 
as aulas das Oficinas Acessuas

Nesta segunda-feira (17) 
foram iniciadas as oficinas do 
projeto Acessuas Trabalho, uma 
iniciativa da Política Nacional 
de Assistência Social para pro-
mover o acesso de seus usuários 
a oportunidades no mundo do 
trabalho. Serão beneficiados com 
o curso 500 munícipes de Dia-
dema, todos atendidos pela rede 
socioassistencial da cidade.

“Em um primeiro momento, 
vamos formar 200 pessoas da 
Frente de Trabalho, que poderão 
sair da Frente já preparadas a 
assumir um posto de trabalho 
qualificado no futuro,” anunciou 
a vice-prefeita e secretária de As-
sistência Social e Cidadania Paty 
Ferreira. “Depois, abriremos va-
gas para a população atendida pe-

los CRAS da cidade, gente de to-
dos os bairros e todas as idades.”

Para o prefeito José de 
Filippi Jr., é um alento que este 
programa, criado no Go verno 
Lula, ainda esteja acessível. “Pois 
quando a pessoa está com uma 
necessidade, é preciso primeiro 
atender essa necessidade. Quem 
está correndo atrás de emprego, 
de cestas básicas, não consegue 
parar para sentar numa sala de 
aula e estudar. A prefeitura então 
solicitou às secretarias que libe-
rassem esses trabalhadores da 
Frente para que estudem em seu 
horário de trabalho e aprendam 
o básico para se preparar para 
voltar ao mercado. Reforçar a es-
crita, saber mexer num computa-
dor, retomar o gosto por apren-

der. É isso que a gente quer, que 
as pessoas trabalhem e retomem 
sua dignidade”, afirmou Filippi.

A iniciativa foi bem rece-
bida pela população. “No meio 
desta pandemia, está muito 
difícil arrumar emprego e esta 
oportunidade vai ser muito im-
portante pra mim”, destacou 
Stephanie Rodrigues, aluna do 
projeto e mãe de três filhos.

No desenvolvimento do 
Programa Acessuas Trabalho, a 
Política de Assistência Social terá 
papel de articuladora do desen-
volvimento local e promotora 
de autonomia e dos direitos do 
cidadão, apoiando o acesso e a 
permanência dos usuários nas 
questões relacionadas ao mundo 
do trabalho. (Reportagem Local)

S.André e R.Pires são selecionadas para 
integrar a rede Ruas Completas SP

Santo André e Ribeirão 
Pires foram selecionadas para 
integrar a rede Ruas Comple-
tas SP, que busca implementar 
projetos de segurança viária 
que colaborem na redução nas 
mortes causadas por acidentes 
de trânsito. O anúncio de que 
os municípios passam a inte-
grar a rede de 20 municípios foi 
feito na última sexta-feira (14), 
durante reunião do Fórum Pau-
lista de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Mobilidade Urbana.

“Nos últimos anos Santo An-
dré vem reduzindo as mortes no 
trânsito com medidas efetivas 
de educação de trânsito e tam-
bém na implementação de pro-
jetos de mobilidade que resguar-
dam a segurança de motoristas 
e pedestres. Para nossa cidade, 
integrar esta rede é motivo de 
muito orgulho e demonstra que 

estamos no caminho certo e 
podemos avançar ainda mais na 
diminuição dos índices”, desta-
cou o prefeito Paulo Serra.

“Esse apoio entra como mais 
um reforço ao nosso trabalho de 
educação para o trânsito, difun-
dido em Ribeirão Pires através 
de campanhas como o Movi-
mento Maio Amarelo que esse 
ano está levando conscientiza-
ção para milhares de pessoas, 
condutores e pedestres”, de-
clarou o secretário de Seguran-
ça, Mobilidade Urbana e Defesa 
Civil, coronel Carmo Jr.

Para entrar na rede, as 20 
cidades se comprometem a 
implementar ações, estraté-
gias ou projetos de segurança 
viária, com foco em gestão de 
veloci dades por meio do rede-
senho da infraestrutura urbana. 
(Repor tagem Local)

Ribeirão Pires celebra 
Dia Internacional 

de Combate à 
LGBTfobia

Nesta segunda-feira (17), Dia 
Internacional de Combate à LGBT-
fobia, Ribeirão Pires, a prefeitura 
entregou a pintura de faixa sim-
bólica nas cores do Arco-íris (sím-
bolo do movimento LGBTQIA+),  
em semáforo próximo à Vila do 
Doce, na região central da cidade.

A Vila do Doce (Rua Boa Vista, 
s/nº) também ganhou painel “Dia 
de Sair do Armário. Armário foi 
feito para guardar roupas, e não 
pessoas”. A intervenção, além da 
reflexão promove a interação com 
o público que pode tirar fotos e 
marcar a hashtag #diadesairdoar-
mario nas redes sociais.

Moradores vítimas de LGBT-
fobia podem acionar atendimento 
pelos e-mails: assistenciasocial@
ribeirãopires.sp.gov.br e comads@
ribeiraopires.sp.gov.br. (RL)

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
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Segundo a Fundação Seade, região registrou 3.554 diagnósticos e 261 óbitos pela doença na 19ª semana epidemiológica, encerrada no sábado

O ABC voltou a registrar alta 
no número de casos de covid-19 
após quatro sema nas consecu-
tivas de que da, em meio a um 
cenário de flexibilização das me-
didas de controle da pandemia e 
de baixo ritmo de vacinação.

A região encerrou a 19ª se-
mana epidemiológica deste 
ano, no último sábado (15), 
com 3.554 casos de covid-19. 
O total é 21,2% superior ao 
apurado nos se te dias anteri-
ores, quando fo ram re gis trados 
2.932 diagnósticos positivos.

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 (veja gráficos ao lado). Os 
nú meros da Fundação Sea de 
diferem levemente dos di vul-
gados pelas prefeituras.

A 19ª semana epidemio ló-
gica terminou com mé dia mó -
vel de 507,7 casos diá rios por 
covid-19 no ABC, contra 418,9 
na se mana anterior. A análise 
se manal é a mais indicada pa-
ra avaliar os dados, uma ve z 
que elimina as distorções ge-
ral  mente observadas nos nú-
meros dos fins de semana.

O número de casos funcio na 
como espécie de “indi cador an-
tecedente” da pande mia, já que 
eventual alta na curva de contá-
gios pode representar, mais adi-
ante, aumento da quantidade de 
internações e, depois, de óbitos.

Paralelamente ao aumento 
na curva de casos, o número 
de mortes causadas pela co-
vid-19 registrou ligeira alta, 

de 2,8%, na 19ª semana epide-
miológica, para 261 óbitos.

O dado sugere estabilização 
no indicador de mortalidade 
da pandemia em um patamar 
bastante alto. Basta lembrar 
que é três vezes e meia supe-
rior ao da última semana epi-
demiológica de 2020, quando 
foram registrados 72 óbitos.

O ABC encerrou a 19ª sema-

na epidemiológica com mé    dia 
de 37,3 óbitos diá rios cau sa   dos 
pelo novo coronaví rus, con tra 
36,3 na semana anterior.

Com os dados de ontem 
(17), a região chegou a 7.963 vi-
das perdidas e 177.215 casos de 
covid-19 diagnosticados des de 
o início da pandemia.

No último dia 5, o go ver no 
do Estado prorrogou, até 23 de 

Número de casos de covid-19 volta a subir no 
ABC após quatro semanas; mortes têm leve alta

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 17 de maio de 2021.

Anderson Amaral/Especial para o Diário Regional

maio, a Fase de Transição do Pla-
no São Paulo. Nesta fase, comér-
cios e serviços não essenciais 
podem abrir para atendimento 
presencial das 6h às 21h, com 
30% da capacidade. O toque de 
recolher está mantido, mas ago-
ra das 21h às 5h. A expectativa é 
de que o governo atualize a qua-
rentena na sexta-feira (21).

Segundo as sete prefeitu-

ras, a taxa de ocupação de lei-
tos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) na rede pública 
variava, no último domingo, 
entre 20%, em São Caetano, 
e 87%, em Dia dema. 

No ABC, segundo o Vacinô-
metro, 286,2 mil moradores já re-
ceberam as duas doses da vacina 
contra a covid-19, ou 10,2% da 
população.  (Reportagem Local)
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‘Mulheres em Cena’ fica até dia 23 no Shopping Praça da Moça 
O que Elza Soares, uma 

enfermeira e uma vice-pre-
feita têm em comum? A re-
sposta, aparentemente ób-
via, vai muito além do fato 
de serem todas mulheres. 
Porém, cabe ao espectador 
esmiuçar cada uma das ca-
madas que a exposição Mu-
lheres em Cena, que está no 
Shopping Praça da Moça, em 
Diadema, oferece.

O trabalho, que o público 
poderá conferir até o próximo 
23, é também uma celebração 
à trajetória de 34 mulheres 
registradas pelos fotógrafos 
Marco Aurélio Olímpio e João 
Caldas Filho, especialmente 
selecionadas para dar uma 
dimensão da representativi-
dade feminina no Brasil - sem, 
no entanto, recorrer a legen-
das ideológicas.

“A ideia foi criar uma ex-
posição plural, que apresen-
tasse mulheres interessantes 
nas mais variadas áreas pro-
fissionais, desde ícones da 

música e do teatro a nomes 
como o da vice-prefeita Pat-
ty Ferreira e da enfermeira 
Débora do Rosário, ambas de 
Diadema”, conta Olímpio.

Há, ainda, espaço para 
uma provocação: a escolha 
da cantora Liniker, mul-
her trans, preta e uma das 
grandes vozes dissonantes 
das lutas LGBTQI no país.

Para além das pautas 
consideradas urgentes, a ex-
posição pode ser vista tam-
bém como uma verdadeira 
aula aberta de fotografia. 
Cada imagem, seja em cor 
ou em PB, carrega o apuro 
técnico de dois mestres que, 
juntos, somam quase 70 
anos de experiência. Ambos 
também possuem trajetórias 
marcadas não só pela pre-
cisão como pela sensibili-
dade na escolha de cada cena 
a ser registrada.

Assim, nomes como 
Bibi Ferreira, Marília Pêra, 
Laura Cardoso, Maria Alice 

Vergueiro, Eva Wilma, De-
nise Fraga e Lygia Cortez se 
unem aos de Maria Bethâ-
nia, Maria Rita, Marisa 
Monte, Zezé Motta e muitas 
outras personalidades que 
representam a força, a bele-
za e pujança das mulheres.

Serviço -  O Shopping 
Praça da Moça fica na Rua 

Patty Ferreira foi fotografada por Marco Aurélio Olímpio

‘A Mulher na Janela’ faz 
homenagem a  Hitchcock

Longa-metragem baseado no best-seller de A.J. Finn tem ares hitchcockianos

Na sala de conferência de 
um hotel em Los Angeles, as ca-
deiras estão bem separadas. So-
bre a mesa, pequenos frascos de 
álcool gel. “Está preocupante”, 
diz a atriz Amy Adams, em um 
dos últimos eventos presen ciais 
de imprensa de Hollywood, de 
“A Mulher na Janela”, dirigido 
por Joe Wright. É 5 de março 
de 2020. Os Estados Unidos 
tinham 19 mortos pelo então 
chamado novo coronavírus. 
Dali seis dias a Organização 
Mundial de Saúde declararia a 
pandemia. O mundo entraria 
numa realidade digna de um 
filme de Alfred Hitchcock.

Por conta disso, o longa, 
que teria estreado em maio do 
ano passado, só agora pode ser 
visto pelo público. Porém, não 
nos cinemas, mas sim, na Net-
flix - a produção da Fox passou 
para a Disney com a aquisição, 
e o estúdio acabou vendendo 
para a plataforma de stream-
ing. Coincidentemente, o lon-
ga-metragem baseado no best-
seller de A.J. Finn tem ares 
hitchcockianos ao falar de uma 
mulher, Anna Fox (Adams), 
que passa a sofrer de agorafo-

bia depois de um trauma.
Morando sozinha em um 

apartamento em Manhattan, 
Anna espia os vizinhos pela 
janela e acaba sendo teste-
munha de um ato de violência. 
Ou pelo menos acha que sim. 
“Sempre fui fã do filme noir, 
dos thrillers e acho que meio 
que trouxe aspectos do gênero 
a meus outros filmes. Porém, 
nunca tinha feito um thriller 
noir de fato”, diz ao jornal O 
Estado de S. Paulo o diretor Joe 
Wright, de Orgulho e Precon-
ceito (2005), Desejo e Repara-
ção (2007) e O Destino de uma 
Nação (2017), entre outros.

O filme tem logo no iní-
cio uma homenagem a Janela 
Indiscreta (1954). “Queria de 
cara reconhecer minha dívida e 
seguir adiante com nossa explo-
ração”, diz o cineasta. “Mas sem-
pre me inspiro na especificidade 
de Hitchcock e na humanidade 
de Robert Bresson. O filme é 
uma carta de amor ao filme noir, 
de certa maneira.” O desafio, se-
gundo Wright, era como tornar 
um longa inteiramente passado 
dentro de uma única casa ser vi-
sualmente interessante.

“Sempre tento me impor 
limitações e estou acostuma-
do a trabalhar no teatro”, afir-
ma Wright. “Desde Peter Pan, 
o auge da minha loucura bar-
roca, tenho tentado simplifi-
car e ficar mais minimalista, 
o que é muito mais difícil do 
que ser barroco.”

Para Amy Adams, rodar 
um filme todo numa locação 
fechada não foi um desafio, 

mesmo que fosse uma casa 
construída em estúdio, para 
que o diretor pudesse re-
mover paredes e filmar cenas 
que levassem o espectador 
para dentro do ambiente. “Eu 
adorei”, diz a triz. “Foi quase 
reconfortante para mim, 
como ir para casa todos os 
dias.” O set era calmo, e a atriz 
até levou sua filha de 11 anos 
para visitas e uma ponta. (AE)

Amy Adams vive personagem que enfrenta um grande trauma

AGENDA

SeSc MulhereS

Criação artística
 e maternidade
Na próxima sexta-feira (21), 

às 19h, o Sesc PR promove a 
segunda edição do projeto Sesc 
Mulheres e, em evento on-line e 
ao vivo, traz ao público o debate 
sobre carreira, criação artística 
e maternidade. As convidadas 
serão Céu, uma das cantoras e 
compositoras brasileiras con-
temporâneas de maior reconhe-
cimento internacional, e a can-
tora, uma das fundadoras da 
Banda Denorex 80 e apontada 
pela crítica especializada como 
uma das melhores atrizes do 
teatro brasileiro, Rosana Stavis.

Mediadas pela coordenadora 
estadual das Câmaras da Mulher 
Empreendedora e Gestora de 
Negócios (CMEG), Claudia Col-
pi, as artistas trarão ao público 
suas experiências na produção 
cultural em suas respectivas 
áreas, e como administrar car-
reiras com a maternidade. De 
acordo com os organizadores do 
projeto, “será uma oportunidade 
para dar visibilidade a debates 
importantes no campo da Cul-
tural a partir do olhar de mu-
lheres que trabalham e vivem o 
setor cultural no Brasil”.

O evento é gratuito será 
transmitido pelo canal do Sesc 
no Youtube (https://www.
youtube.com/user/sescpr) e o 
público poderá interagir pelo 
chat ao vivo. (RL)

SãO cAetAnO

Programa Bandas 
e Fanfarras

O Programa Bandas e Fan-
farras de São Caetano retorna 
às atividades de forma on-line. 
Os participantes terão aulas 
virtuais semanalmente, gratui-
tas, com instrutores e coreó-
grafos, via Google Classroom. 
As turmas serão divididas em 
Corpo Musical (Metais Agudos, 
Metais Graves e Percussão) e 
Corpo Coreográfico.

As inscrições estão abertas 
por meio do formulário dis-
ponível no link:  https://forms.
gle/SpJBcJXhsMmV4DJbA. 
Para participar, não é ne-
cessário saber tocar qualquer 
instrumento musical, nem 
dançar. O público-alvo é in-
dicado para munícipes a par-
tir dos 9 anos. 

Dúvidas podem ser en-
viadas para o e-mail: ban-
damarcial@saocaetanodo-
sul.sp.gov.br ou cultura@
saocaetanodosul.sp.gov.br. 
(Reportagem Local)

CURTAS

ex-bbb

Combate à 
LGBTfobia

Nesta segunda-feira (17), 
ex-participantes do Big Bro-
ther Brasil 21 foram às redes se 
manifestar sobre o Dia Inter-
nacional do Combate à LGBT-
fobia. No Instagram, Gilberto 
e Pocah pediram respeito e Lu-
mena compartilhou uma foto 
com a namorada, Fernanda.

“A gente está tão cansada 
de lutar contra isso ou contra 
aquilo, sabe? Toda data que 
convoca um posicionamento 
identitário me dá um nó na 
garganta pois, na realidade, eu 
só queria fazer um belo jantar 
para a Fernanda e ouvir ela to-
cando violão”, iniciou a sister.

“Hoje, entendo que não 
posso não me importar com-
pletamente. Afinal, o B.O é 
sempre coletivo quando se tra-
ta de opressões. Enfim, 17 de 
maio, que nosso arco-íris seja 
repleto de boas histórias de li-
bertações”, concluiu a baiana.

Já o Gil do Vigor, publicou 
uma ilustração com imagem 
dele, feito por um fã, e afir-
mou que quer servir de in-
spiração. “Neste dia de Com-
bate à Homofobia, que seja, 
mais do que tudo, um dia de 
reflexão. O Brasil é um dos 
países que mais mata pessoas 
LGBT no mundo e estar vivo 
ainda é nosso maior ato de re-
sistência”, disse. (AE)

diAdeMA

Festival Cultura 
Solidária

O 2º Festival Cultura 
Solidária, evento da Prefeitura 
de Diadema transmitido on-
line, arrecadou mais de uma 
tonelada e meia de alimentos, 
que serão destinados a famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade social. Realizado em 
parceria com a campanha “Sua 
Vida Importa pra Mim e Sua 
Fome me Incomoda”, o festival 
levou ao internauta apresenta-
ções ao vivo, entrevistas e de-
poimentos de artistas.

O internauta conferiu ar-
tistas como Levi Cintra, com 
canções de MPB, pop e rock, o 
sambista Caco Oliveira, o grupo 
de Hip-Hop Mentes do Gueto, 
além dos grupos Tambor de 
Crioula da Encantada Dona Te-
resa, Mucambos de Raízes Nagô 
e Celso Ohi e a tradição de Bone-
cos. O festival também homena-
geou a Companhia de Danças 
de Diadema, que completou 26 
anos de existência. (RL)

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

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

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

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

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

Manoel da Nóbrega, 712, 
Centro, e o horário de func-
ionamento e visitação à ex-
posição respeitam as a deter-
minações do Plano São Paulo 
de combate à pandemia da 
covid-19. Mais informações 
no site https://www.shop-
pingpracadamoca.com.br/
(Reportagem Local)

Divulgação/Marco Aurélio Olímpio

Divulgação
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Saúde distribuirá mais 6,4 milhões 
de doses de vacinas contra covid-19

O Ministério da Saúde 
começa a distribuir, hoje (18), 
um novo lote de vacinas contra 
a covid-19. Os 26 estados e o 
Distrito Federal devem receber 
pouco mais de 6,4 milhões de 
doses de imunizantes, sendo 
4,7 milhões da AstraZeneca/
Oxford, produzidas pela Fio-
cruz; 1,08 milhão da Coro-
naVac, do Instituto Butantan, e 
647 mil doses do imunizante da 
Pfizer/BioNTech.

Segundo o ministério, o lote 
de Coronavac será enviado a 12 
estados que pediram o produto 
do Instituto Butantan a fim de 
aplicar a segunda dose da vaci-
na em pessoas que já receberam 
a primeira dose e precisam con-
cluir o ciclo vacinal.

A BioNTech, da Pfizer, será 
destinada para aplicação da 
primeira dose em quem tem 
uma deficiência permanente 
e pessoas com comorbidades 
- incluindo gestantes e puér-
peras (mulheres que deram à luz 
nos últimos 45 dias) comórbidas, 

que também podem receber a 
Coronavac.

Segundo recomendações 
dos fabricantes, a segunda dose 
da Coronavac deve ser aplicada 
em um espaço de quatro sema-
nas após a pessoa ter recebido a 
primeira dose. A AstraZeneca/
Oxford e a BioNTech, em 12 se-
manas. O Ministério da Saúde 
orienta a população a tomar a 
segunda dose da vacina mesmo 
após estes prazos.

Segundo a pasta, mais de 
89,4 milhões de doses de imu-
nizantes já foram distribuídas 
para todo o país, e mais de 52,7 
milhões delas já tinham sido 
aplicadas até domingo (16).

OMS: longa jornada de trabalho eleva risco de morte por AVC e doenças cardíacas
Longas jornadas de tra-

balho - com carga igual ou 
superior a 55 horas semanais 
- estão associadas a um risco 
35% maior de mortes por aci-
dente vascular cerebral e 17% 
maior por doenças cardíacas, 
aponta estudo da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) divulgado 
nesta segunda-feira, 17. Os 
dados representam 745.194 
mortes por doenças cardiovas-
culares em 2016, um aumento 
de 29% desde 2000. Hoje, essa 
tendência é acentuada pela 
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Hipertensão possui prevalência na população adulta brasileira em torno de 35%
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Incidência de AVC é alta em quem não têm pressão controlada

Carga igual a 55 horas semanais está associada a risco 35% maior de mortes por AVC

Nesta segunda-feira (17) 
comemorou-se o Dia Mundial 
da Hipertensão. Cerca de 35% 
dos brasileiros são hipertensos 
e no contexto de pandemia de 
covid-19, esse grupo precisa, 
de maneira ainda mais contun-
dente, manter a pressão arte-
rial controlada.

A identificação e o tratamen-
to precoces dessa doença crônica 
não transmissível (DCNT), re-
duzem a mortalidade por causas 
cardiovasculares. A hipertensão 
pode estar relacionada a 80% dos 
casos de acidente vascular cere-
bral (AVC) e 60% dos casos de in-
farto agudo do miocárdio (IAM). 

Hipertensos não controlados, 
assim como outros cardiopatas e 
portadores de doenças crônicas 
têm possibilidade de maiores 
complicações pela covid-19.

De acordo com o presidente 
da Sociedade Brasileira de Car-
diologia (SBC), Celso Amodeo, 
a infecção pelo novo coro-
navírus é o tipo de doença da 
qual não se pode dizer “sempre” 
e “nunca”, porque o conheci-
mento acerca dessa doença está 
constantemente sendo reav-
aliado, modificando a forma de 
enfrentamento da doença.

No início da pandemia, mui-
to se falou sobre alguns medica-
mentos utilizados para controlar 
a hipertensão que agiriam na 
mesma via de entrada do Sars-
CoV-2 para o interior da célula; 
posteriormente surgiram out-
ros indícios de que essas classes 
de medicamentos, na verdade, 
diminuíam a atividade in-
flamatória do vírus, portanto seu 
uso provocava uma melhora sa-
tisfatória da covid-19. Porém, ne-
nhum estudo, de fato, constatou 
efetivamente essa informação.

“Nossas orientações, sempre, 
são para que o paciente hiperten-
so não suspenda o tratamento 
medicamentoso por causa da Co-
vid-19. O risco da hipertensão no 
indivíduo com diagnóstico posi-
tivo para o novo coronavírus se 
dá porque a doença provoca uma 
intensa reação inflamatória que 
atinge diferentes territórios vas-
culares do organismo, vasos es-
ses que já apresentam alterações 
na sua estrutura e função decor-
rente da hipertensão arterial não 
controlada, fazendo com que 
essa pessoa tenha mais risco de 
complicações”, explica Amodeo.

A SBC recomenda que o pa-
ciente hipertenso não deixe de 

procurar seu médico para fazer os 
controles necessários da pressão 
arterial. A pandemia fez com que 
muitas pessoas deixassem de 
ir ao médico por medo de sair à 
rua, o que aumenta o risco de hi-
pertensão arterial não controlada. 
É imprescindível que o indivíduo 
mantenha sua pressão controla-
da, evitando assim complicações 
mais graves em caso de covid-19.

n POPULAÇÃO
A hipertensão arterial possui 

prevalência na população adulta 
brasileira em torno de 35%. 

Nesses indivíduos, 40% sabe que 
possui e procuram tratamento, 
no entanto, 40% dos pacientes 
que iniciam tratamento não o 
segue como deveriam.

“Temos um problema muito 
grande de falta de adesão ao 
tratamento, por ser uma doença 
assintomática, o chamado inimi-
go silencioso, isso acarreta distúr-
bios, principalmente no aparelho 
cardiovascular, onde a incidência 
de infarto e de AVC é muito alta 
naqueles que não têm pressão 
controlada”, reitera o presidente 
da SBC. (Reportagem Local)

Saúde bucal em dia aumenta chance de 
sobrevivência em casos de intubação

Os altos índices de mortali-
dade em casos de intubação por 
covid-19 preocupam a socie-
dade brasileira. Pesquisa feita 
pela BBC News Brasil revela 
que 80% dos procedimentos 
realizados por causa da doença 
em 2020 resultaram em morte.

Os motivos nem sem-
pre são explicados somente 
pelo vírus. Há casos em que o 
quadro clínico é agravado por 
algum outro fator com po-
tencial de levar a óbito, prin-
cipalmente uma infecção não 
dimensionada. Neste caso, o 
perigo pode já estar morando 
na boca do paciente.

O alerta é feito pelo cirur-
gião-dentista André Luiz Pa-
taro, doutor (PhD) e mestre em 
Odontologia e especia lista em 
Periodontia. “A boca é a porta 
de entrada de muitas bactérias 
e vírus, inclusive a covid-19. 
No processo de ventilação 
mecânica, o tubo é introduzido 
exatamente a partir dessa via. 
Se houver qualquer infecção 
no local, a chance de ela ser 
transportada pelo tubo até o 
pulmão é enorme, e isso pode 
ser fatal”, explica Pataro.

A Academia Americana de 
Periodontia (AAP) também 
já comprovou por meio de es-
tudos que problemas gengi-
vais podem estar associados a 
complicações mais graves da 
covid-19. Pataro esclarece que 
o problema não está na decisão 

de intubação nessas circun-
stâncias, mas, antes de tudo, 
no cuidado do paciente com a 
própria saúde bucal.

“Nós, brasileiros, temos o 
hábito de evitar as idas periódi-
cas ao dentista para a preven-
ção bucal, e esse comporta-
mento pode influenciar na 
expressão de casos mais graves 
de covid-19, incluindo a neces-
sidade de intubações. Agora, 
mais que nunca, a prevenção 
bucal é um passo importante 
para diminuir complicações 
causadas pela covid-19”, salien-
ta o cirurgião-dentista.

Outra medida necessária 
para conter os óbitos provoca-
dos por infecção deve partir dos 
hospitais públicos e privados. 
Segundo o Conselho Federal 
de Odontologia (CFO), existem 
hoje em todo o país cerca de 
ape nas 2 mil dentistas hospi-
talares, número muito aquém 
da demanda diante da quan-
tidade de internações nas UTIs 
por causa do novo coronavírus.

“O atendimento na UTI 
é feito por uma equipe multi-
disciplinar, mas são poucos os 
hospitais que dispõem de um 
dentista nelas. É ele que pode 
avaliar o quadro infeccioso da 
boca do paciente e, juntamente 
com a equipe de saúde multidis-
ciplinar, avaliar os menores ris-
cos de agravamento do paciente, 
ou vir a cuidar do mesmo após 
intubação de emergência.” (RL)

Hipertensos correm mais riscos de 
complicações pela forma grave da covid

pandemia de covid-19 e pelo 
tra balho remoto.

A pesquisa, publicada na 
revista científica Environment 
International, reúne dados de 
cerca de 190 países levantados 
entre 2000 e 2016. O cálculo 
foi feito a partir de estimativas 
da população exposta a longas 
jornadas de trabalho e riscos 
relativos à exposição a doen-
ças cardiovasculares, quando 
comparados a jornadas de tra-
balho normais, isto é, entre 
35 e 40 horas por semana. A 
população exposta foi mod-
elada usando dados de 2.324 

pesquisas transversais e 1.742 
conjuntos de dados de pesqui-
sas trimestrais.

De acordo com o estudo, em 
2016, 488 milhões de pessoas 
em todo o mundo foram expos-
tas a mais de 55 horas de tra-
balho semanais - quase 9% da 
população global. A pandemia 
acelerou esse processo: com o 
home office virando norma em 
diversos setores, os limites en-
tre casa e trabalho se diluíram, 
e cargas horárias extenuantes 
se tornaram mais comuns.

Para o diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, é necessário regu-
lar e prevenir. “Governos, 
empregadores e trabalha-
dores precisam trabalhar jun-
tos para chegar a um acordo 
sobre limites para proteger 
a saúde dos trabalhadores”, 
alertou, em nota.

O estudo apontou que 
72% das mortes ocorreram 
entre homens. A maioria dos 
óbitos registrados também se 
deu com pessoas entre 60 a 
79 anos que trabalharam por 
longas jornadas nas décadas 
anteriores, entre os 45 e 74 
anos de idade. (AE)

Coronavac será enviada a 12 estados
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONCURSA-
DOS. - Convocamos o classificado aprovado em 
Concurso Público na Prefeitura do Município de 
Diadema, a comparecer no dia e horário abaixo 
indicado, munido de documentos de identificação 
(RG,CPF) e documentos que comprovem os requi-
sitos do Edital. O não comparecimento nos indicará 
a desistência do cargo.Local: Secretaria de Gestão 
de Pessoas Rua Cidade de Jundiaí, 40 – 4º Andar, 
Vila Santa Dirce-Diadema-SP  Dia 20/05/2021 às 
10h -CARGO DE AGENTE SERVIÇO FUNERÁRIO 
I–COVEIRO 40º CONCURSO PÚBLICO–EDITAL Nº 
03/2020
5º,ANDERSON COSTA PATRIOTA,226797442
Diadema, 17 de maio de 2021. ODAIR CABRERA.
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS.
EDITAL DE DESISTÊNCIA - A Prefeitura do Municí-
pio de Diadema torna público, que o(a) candidato(a) 
abaixo relacionado(a) não manifestou interesse na 
admissão, não comprovou o requisito do Edital ou 
não foi considerado(a) apto(a) no Exame Médico 
Admissional: CARGO DE AGENTE SERVIÇO FU-
NERÁRIO I–COVEIRO -40º CONCURSO PÚBLI-
CO–EDITAL Nº 03/2020
1º,ANASTACIA DA SILVA,340945011
Diadema, 17 de maio de 2021. ODAIR CABRERA – 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 081/2020 - PC: 0154/2020. Obje-
to: Forn. de Medicamentos - Ação Judicial. Ata RP 
169/20 entre Município Diadema e Soma/SP Prod. 
Hosp. Ltda. Ata RP 172/20 entre Município Diade-
ma e CM Hospitalar S/A. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
18/08/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 026/21 - PC: 0280/2020. Objeto: R. 
De P. P/o Forn. De Colunas Metálicas E Afins Para 
Uso Da Sinalização Vertical e Semafórica. Homolo-
gado o pregão em epígrafe declarando a licitação 
fracassada de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 028/2021 - PC: 325/2020. Objeto: 
Contrato De Fornecimento De Equipos Diversos E 
Extensor Descartável Para Seringa Pelo Sistema 
De Comodato De Bombas De Infusão E De Seringa. 
Homologado o pregão em epígrafe declarando a li-
citação fracassada de acordo c/Desp. Pregoeiro (a).
Pr. Eletrônico: 033/2021 - PC: 039/2021. Objeto: R. 
De P. P/o Forn. De Insumos P/Laboratório. Homolo-

go e Adjudico objeto do pregão em epígrafe de acor-
do c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 012/2021 - PC: 005/2021. Objeto: R. 
De P. P/o Forn. De Mat. P/Coleta De Sangue. Ho-
mologo e Adjudico objeto do pregão em epígrafe de 
acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 038/2021 - PC: 055/2021. Objeto: 
Prestação De Serviço De Locação De Veículos Tipo 
SUV Caracterizados Como Viatura De Patrulhamen-
to Preventivo GCM Sem Motorista E Com Rádio 
Móvel Bidirecional Com GPS. Homologo e Adjudi-
co objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 034/21 - PC: 026/21. Objeto: Forn. De 
Bandeiras Oficiais E Acessórios P/Uso Da Secreta-
ria De Defesa Social E Seus Departamentos. Homo-
logado o pregão em epígrafe declarando a licitação 
deserta de acordo c/Desp. Pregoeiro.
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 026/21 - PC: 0280/2020. Objeto: R. 
De P. P/o Forn. De Colunas Metálicas E Afins Para 
Uso Da Sinalização Vertical e Semafórica. Tornamos 
publico que a Licitação em epígrafe foi declarada 
“Fracassada”.
Pr. Eletrônico: 028/2021 - PEC: 325/2020. Objeto: 
Contrato De Fornecimento De Equipos Diversos E 
Extensor Descartável Para Seringa Pelo Sistema 
De Comodato De Bombas De Infusão E De Seringa. 
Tornamos público que a Licitação em epígrafe foi de-
clarada “Fracassada”. 
Pr. Eletrônico: 033/2021 - PC: 039/2021. Objeto: R. 
De P. P/o Forn. De Insumos P/Laboratório. Torna-
mos pública a classificação preços ref. pregão em 
epígrafe: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, ITENS: 01 – 
PONTEIRA PLÁSTICA DESC.P/PIPETA 200/1000. 
Qtde: 12.000 UN. Vlr. Unitário: R$ 0,06. Marca: 
CRALPLAST; 03 – MEIO CULTURA LÍQ.SEL.CULT.
ESTREPTOCOCOS. Qtde: 5.200 TB. Vlr. Unitário: 
R$ 4,20. Marca: NEWPROV; 05 – TESTE UREASE 
P/DETEC.HELICOBACTER PYLOR. Qtde: 3.600 
UN. Vlr. Unitário: R$ 2,90. Marca: NEWPROV; 
MASTER DIAGNOSTICA PRODS. LAB. E HOSP. 
LTDA, ITEM: 02 – CONJUNTO IDENTIFICAÇÃO 
ESTREPTOCOCOS. Qtde: 1.400 CJ. Vlr. Unitário: 
R$ 12,59. Marca: PROBAC; O ITEM 04 RESTOU 
FRACASSADO.
Pr. Eletrônico: 012/2021 - PC: 005/2021. Objeto: R. 
De P. P/o Forn. De Mat. P/Coleta De Sangue. Tor-
namos pública a classificação preços ref. pregão 
em epígrafe: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODS.
MED.HOSPITALARES LTDA, ITENS: 01 – COLE-
TA DE SANGUE A VACUO 2,0 A 3,0 ROXO. Qtde: 
192.000 TB. Vlr. Unitário: R$ 0,31; 02 - COLETA 
DE SANGUE A VACUO 5,0 A 6,0 AMARELO. Qtde: 
216.000 UN. Vlr. Unitário: R$ 0,39; 03 - COLETA DE 
SANGUE A VACUO 2,0 A 3,0 CINZA. Qtde: 16.000 
UN. Vlr. Unitário: R$ 0,64; 04 - COLETA DE SAN-
GUE A VACUO 4,0 A 5,0 ROXO. Qtde: 8.640 UN. 
Vlr. Unitário: R$ 0,31; 05 - COLETA DE SANGUE A 

VACUO 1,8 A 2,7 AZUL. Qtde: 32.000 UN. Vlr. Uni-
tário: R$ 0,75; 06 - COLETA DE SANGUE A VACUO 
2,0 A 3,0 VERMELHO. Qtde: 3.200 UN. Vlr. Unitário: 
R$ 0,49; 07 - TUBO DE COLETA A VÁCUO 3 ML 
BRANCO. Qtde: 1.440 UN. Vlr. Unitário: R$ 0,45; 14 
-  COLETA DE SANGUE A VACUO 2,0 A 3,0 ROXO. 
Qtde: 48.000 TB. Vlr. Unitário: R$ 0,31; 15 -   CO-
LETA DE SANGUE A VACUO 5,0 A 6,0 AMARELO. 
Qtde: 54.000 UN. Vlr. Unitário: R$ 0,39; 17 -   COLE-
TA DE SANGUE A VACUO 4,0 A 5,0 ROXO. Qtde: 
2.160 UN. Vlr. Unitário: R$ 0,31; 18 -   COLETA DE 
SANGUE A VACUO 1,8 A 2,7 AZUL. Qtde: 8.000 
UN. Vlr. Unitário: R$ 0,75; 19 -   COLETA DE SAN-
GUE A VACUO 2,0 A 3,0 VERMELHO. Qtde: 800 
UN. Vlr. Unitário: R$ 0,49; 20 -   TUBO DE COLETA 
A VÁCUO 3 ML BRANCO. Qtde: 360 UN. Vlr. Unitá-
rio: R$ 0,45; Itens 01 a 07, 14, 15, 17 a 20, Marca: 
VACUETTE; CEMED COMERCIO IMPORTACAO 
EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, ITENS: 
09 – DISPOSITIVO PUNÇÃO ENDOV.COM AGU-
LHA 21G. Qtde: 56.000 UN. Vlr. Unitário: R$ 0,68; 
10 – DISPOSITIVO PUNÇÃO ENDOV.COM AGU-
LHA 23G. Qtde: 72.000 UN. Vlr. Unitário: R$ 0,68. 
Itens 09 e 10, Marca: LABOR IMPORT; MEDICAL 
CHIZZOLINI LTDA, ITENS: 11 – PLACA ÁGAR MAC 
CONKEY DESCART.90 X 15MM. Qtde: 1.040 UN. 
Vlr. Unitário: R$ 3,42. Marca: NEWPROV; 12 – PLA-
CA CLED/MAC CONKEY DESCART.90 X 15CM. 
Qtde: 2.080 UN. Vlr. Unitário: R$ 3,70. Marca: NEW-
PROV; 13 – CALDO BHI EM TUBO DE VIDRO C/
TAMPA. Qtde: 1.280 TB. Vlr. Unitário: R$ 3,15. Mar-
ca: NEWPROV; 16 – COLETA DE SANGUE A VA-
CUO 2,0 A 3,0 CINZA. Qtde: 4.000 UN. Vlr. Unitário: 
R$ 0,70. Marca: BIOCON; 22 – DISPOSITIVO PUN-
ÇÃO ENDOV.COM AGULHA 21G. Qtde: 14.000 UN. 
Vlr. Unitário: R$ 1,08. Marca: LABOR VACCUN; 
23 – DISPOSITIVO PUNÇÃO ENDOV.COM AGU-
LHA 23G. Qtde: 18.000 UN. Vlr. Unitário: R$ 1,08. 
Marca: LABOR VACCUN; 24 – PLACA ÁGAR MAC 
CONKEY DESCART.90 X 15MM. Qtde: 260 UN. Vlr. 
Unitário: R$ 3,42. Marca: NEWPROV; 25 – PLACA 
CLED/MAC CONKEY DESCART.90 X 15CM. Qtde: 
520 UN. Vlr. Unitário: R$ 3,70. Marca: NEWPROV; 
26 –  CALDO BHI EM TUBO DE VIDRO C/TAMPA. 
Qtde: 320 TB. Vlr. Unitário: R$ 3,15. Marca: NEW-
PROV; OS ITENS 08 E 21 RESTARAM FRACAS-
SADOS.
Pr. Eletrônico: 038/2021 - PC: 055/2021. Objeto: 
Prestação De Serviço De Locação De Veículos Tipo 
SUV Caracterizados Como Viatura De Patrulhamen-
to Preventivo GCM Sem Motorista E Com Rádio 
Móvel Bidirecional Com GPS. Tornamos pública a 
classificação preços ref. pregão em epígrafe: CS 
BRASIL FROTAS LTDA, ITEM: 01 – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 
SUV CARACTERIZADOS COMO VIATURA DE 
PATRULHAMENTO PREVENTIVO GCM SEM MO-
TORISTA E COM RÁDIO MÓVEL BIDIRECIONAL 
COM GPS. Qtde: 01 UN. Vlr. Total: R$ 239.976,00.

EDITAL Nº 002/2021 – SECRETARIA DE SEGU-
RANÇA ALIMENTAR -  PROCESSO: PE Nº 4.145/ 
2021 CHAMADA PÚBLICA PARA CONVOCAÇÃO 
DAS ENTIDADES SOCIAIS CADASTRADAS DO 
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS PARA ATU-
ALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E POSTERIOR 
RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS ORIUNDOS DO 
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – 
PAA.  A Prefeitura do Município de Diadema, Pessoa 
Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
46.523.247/0001-93, neste ato representado pelo o 
Sr. Geraldo Antonio da Silva, Secretário da Secreta-
ria de Segurança Alimentar, com endereço na Rua 
Marechal Floriano, 289 - Centro, CEP 09912-030 – 
Diadema – SP, no uso de suas prerrogativas legais 
e, considerando o Termo de Adesão nº 636/2013 
celebrado entre a Prefeitura do Município de Diade-
ma - SP e o atual Ministério da Cidadania - MC, e 
nos termos da Resolução GGPAA nº 81 de 09 de 
abril de 2018, alterada pela Resolução GGPAA nº 
83 de 01 de julho de 2020, vem realizar Chamada 
Pública n.º 02/2021 para convocação das Entidades 
Sociais parceiras do Programa Banco de Alimentos 
para atualização de documentação e posterior re-
cebimento dos alimentos oriundos do Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA. 1) DOCUMENTOS A 
SEREM APRESENTADOS:
a)  Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ); b) Cópia do Estatuto Social 
e /ou ato constitutivo da entidade com respectivo 
registro em cartório; c) Cópia da ata de eleição e 
posse da atual Diretoria e/ou Conselho; d) Cópia 
do RG e CPF do Presidente da Entidade Social/
Representante Legal. 2) DO LOCAL E PRAZO. 2.1. 
As Entidades Sociais deverão entregar a documen-
tação em ENVELOPE IDENTIFICADO com o nome 
da entidade social, na Secretaria de Segurança Ali-
mentar, na Rua Marechal Floriano, 289 – Centro, 
no período de até 10 (dez) dias úteis a contar do 
primeiro dia útil subsequente à publicação do edi-
tal em Diário Oficial, de segunda à sexta feira das 
09h às 16h. 2.2. A Publicação com a lista das En-
tidades Sociais que entregarem a documentação 
atualizada no prazo estabelecido no item 2.1 será 
publicada posteriormente no Diário Oficial. 2.3.  A 
não apresentação da documentação regularizada 
dentro do prazo previsto acarretará em impedimento 
de a Entidade Social receber os alimentos oriundos 
do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, do 
Ministério da Cidadania – MC. Diadema, 17 de maio 
de 2021. Geraldo Antonio da Silva - Secretário de 
Segurança Alimentar. 

Pr. Eletrônico:34/21 - PC:26/21. Objeto: Forn. De 
Bandeiras Oficiais E Acessórios P/Uso Da Secreta-
ria De Defesa Social E Seus Departamentos. Torna-
mos publico que a Licitação em epígrafe foi decla-
rada “deserta”.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS, DE 17 DE MAIO DE 2021: PORTARIA: 
106, REVOGA, a contar de 05/04/2021 FG de Co-
ordenador Pedagógico para JANAINA BALADEZ 
CAVA SANCHES, Prontuário 113.863, SE. 107, RE-
VOGA, a contar de 05/04/2021 Coordenador Peda-
gógico para LUCIANA VALERIA PAULA MEMOLLI, 
Prontuário 105.738, SE. 108, DESIGNA, a contar 
de 05/04/2021 FG de Supervisor de Ensino para 
LUCIANA VALERIA PAULA MEMOLLI, Prontuário 
105.738, SE.

PORTARIA GP Nº 1102, DE 17 DE MAIO DE 2021 
NOMEIA membros para compor a Comissão Espe-
cial Técnica de Avaliação de Amostragem da Secre-
taria de Assuntos Jurídicos, que atuará na licitação 
que tramita nos autos do PEC nº 326/20. JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atri-
buições legais; CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Federal nº 8.666, de 24 de junho de 1.993 e suas 
alterações subsequentes, especificamente no con-
tido em seu art. 6º, inc. XVI combinado com o art. 
51; CONSIDERANDO o previsto no edital de licita-
ção que tem por objeto a prestação de serviços de 
empresa especializada em tecnologia da informação 
para fornecimento e manutenção de licença de sis-
tema destinado à gestão eletrônica e integrada ao 
TJSP, via Web Service, de processos judiciais do 
acervo físico e eletrônico da Procuradoria; CONSI-
DERANDO, ainda, o que consta nos autos do PEC 
nº 326/20; DECIDE I – Nomear membros para com-
por a Comissão Especial Técnica de Avaliação de 
Amostragem da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
que atuará na licitação que tramita nos autos do 
PEC nº 326/20, cujo objeto é a prestação de ser-
viços de empresa especializada em tecnologia da 
informação para fornecimento e manutenção de li-
cença de sistema destinado à gestão eletrônica e 
integrada ao TJSP, via Web Service, de processos 
judiciais do acervo físico e eletrônico da Procurado-
ria, na seguinte conformidade: a) Fernando Marques 
Altero, Procurador Municipal , Prontuário nº 114.433 
b) Marcelo Clemente, agente administrativo II, Pron-
tuário nº 110.873 c) Alex Peres Penny, Analista de 
Sistemas, Prontuário nº 111.658 II – Os trabalhos 
da Comissão, nomeada nos termos do inciso an-
terior, serão presididos pelo Procurador Fernando 
Marques Altero. PUBLIQUE-SE. Diadema, 17 de 
maio de 2.021. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito 
DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos
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IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CNPJ n° 47.708.771/0001-00
Relatório da Administração

Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2020.  A Associação continua desempenhando suas funções com 
excelência e apresenta bons resultados  no período em linha com os objetivos em 31/12/2020 e 2019, preparadas em programas de alta qualidade e totalmente integrados. Nosso principal 
objetivo é continuar crescendo com responsabilidade e qualidade.      

São Bernardo, 31 de janeiro de 2021
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 - Em reais

                                                                                       2.020                             2019
ATIVO CIRCULANTE                                             30.309.794                    14.838.298
CAIXA                                                                                           587                                587
BANCO CONTA MOVIMENTO                                    54.665                          144.856
APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             18.995.380                    10.348.069
CONTAS A RECEBER                                               3.058.302                      3.560.082
ESTOQUES                                                               1.077.263                        700.197
DEMAIS CONTAS A RECEBER                                  268.597                           84.508
CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER                               6.855.000                                   0
NÃO CIRCULANTE                                              55.117.322                       53.494.088
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  230.004                             1.190
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO                                  230.004                               1.190
IMOBILIZADO                                                              54.887.318                    53.492.898
BENS MOVEIS E IMOVEIS                                              54.887.318                   53.492.898
ATIVO TOTAL                                                              85.427.116                    68.332.386
                                                                                                      2020                               2019
PASSIVO CIRCULANTE                                              28.649.133                       13.102.776
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES              6.415.836                      7.380.330
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP                    66.868                            142.054
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                               7.609.651                        4.983.387
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                                  461.021                           597.005
OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                    22.346                                            0
VERBAS PÚBLICAS A REALIZAR                              14.073.411                                          0
NÃO CIRCULANTE                                               1.668.084                         1.638.362
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP                  203.118                          351.573
FORNECEDORES LP                                                    57.134                                       0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LP                                  369.650                             369.650
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                               1.038.182                            917.140
PATRIMONIO LÍQUIDO                                             55.109.899                     53.591.247
RESERVA DE REAVALIAÇÃO                             36.191.788                      36.191.788
SUPERÁVIT ACUMULADOS                                             17.849.616                          17.430.306
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                               1.068.495                               (30.847)
PASSIVO TOTAL                                                              85.427.116                         68.332.386
Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais      2.020                              2.019
Receitas Operacionais                                             93.382.468                    84.324.471
Receitas com Convênios                                              93.382.468 
(-) Custos dos Serviços Prestados                            -89.058.241                   -81.168.804
Outras receitas                                                                  714.065                      1.152.230
Receitas com Emendas Parlamentares para Custeio     4.277.464 
Superávit/Déficit Bruto                                               9.315.756                        4.307.896
Depreciações                                                                 -226.993                          -45.095
Gerais e Administrativas                                              -8.030.667                     -4.157.560
Tributárias                                                                   -10.125                             -73.291
Outras Despesas                                                                              0                             -232.062
Total das Despesas Operacionais                              -8.267.785                       -4.508.008
Déficit Antes do resultado Financeiro               1.047.971                             -200.112
Receitas Financeira                                                  199.459                           309.913
Despesas Financeiras                                                 -178.935                            -140.647
Superávit/Déficit do Exercício                               1.068.495                             -30.847

Demonstração das Mutações do Patrimonio Social no Exercício - Em reais
Patrimonio Social  
No início do Exercício                                             54.041.404 
Reserva de Reavaliação  
Ajustes de Exercicios Anteriores                                             0 
 Superávit do Exercício                                               1.068.495 
No final do Exercício - 31/12/2020                             55.109.899 
Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Entidades Sem Fins Lucrativos - Método indireto

EXERCÍCIO                                                                        2020                                   2019
Superávit /Déficit do Exercício                          1.068.495,00                      -30.846,58 
Ajustes de Exercícios Anteriores  
Depreciações                                                            -226.993,00                        45.094,37 
Provisão para Contingências trabalhistas  
AJUSTES DO RESULTADO APÓS EFEITO 
DAS DEDUÇÕES/ADIÇOES                                             841.502,00                         14.247,79 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
(Aumento) Redução de Ativos  
Contas a receber                                                             501.779,78                        176.980,22 
Estoques                                                            -377.066,09                        -351.741,91 
Demais contas a Receber                                         -7.039.089,22                            11.869,22 
Aumento (redução) de passivos  
Fornecedores                                                            -964.494,30                      5.849.242,30 
Obrigações Trabalhistas                                          2.626.264,08                  4.032.350,92 
Obrigações Fiscais                                                            -135.984,27                        427.320,43 
Demais Contas a Pagar                                        14.336.448,78                         271.175,73 
                                                                                         8.947.858,76                  10.417.196,91 
Disponibilidades Líq das Atividades Operacionais   9.789.360,76                    10.431.444,70 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  
Aplicações Financeiras LP  
Investimentos LP  
Aquisição de Ativo Imobilizado e intangivel         -1.083.786,00                                   0,00 
Disponibilidades Líq das Atividades 
de Investimentos                                                          -1.083.786,00                                      0,00 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  
Emprestimos e Finaciamentos Capitados  
Pagamentos de emprestimos e financiamentos             148.454,50                       613.013,96 
Disponibilidades Líq das Atividades 
de Financiamentos                                             148.454,50                      613.013,96 
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes 
de Caixa                                                                          8.557.120,26                     9.818.430,74 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início 
do Exercício                                                         10.493.511,74                       675.081,00 
caixa e Equivalentes de Caixa no Fim 
do Exercício                                                                 19.050.632,00                  10.493.511,74 
                                                                                        8.557.120,26                     9.818.430,74 

Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2020
São Bernardo do Campo-SP, 31 de janeiro de 2021. O Conselho de Administração da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia SBC em reunião realizada nesta data, estando presentes 
os membros abaixo relacionados, examinaram as Demonstrações Contábeis do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020 e as prestações de contas do ano calendário de 
2020, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e Instruções do Tribunal de Contas 
do estado de São Paulo.
A apresentação foi feita pelo Sr. Antonio de Pádua Chagas, Presidente, sendo que após a 
referida apresentação os membros presentes à reunião deliberarm pela aprovação de contas 
do ano-calendário de 2020, determinando que fosse feita a publicação do balanço.

Antonio de Pádua Chagas - Presidente
Conselheiros

Mario Sergio Matsumoto
Marluce Maria de Paula
Fabio Prado de Carvalho
Edemar João Tomazeli
Paulo Lewin
Dennis Machado Chagas
Ana Laura Aoki Sbizera
Luciana Helena do Nascimento

Odair Cabrera  
Kelsilene Androvics  
Carla Danielli dos Santos Carvalho 
Celso Irapuan Gissoni  
Marcio Reis  
Erledes Elias da Silveira  
Dorisdaia Carvalho de Humerez 
Francisvaldo Mendes de Souza

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Irmandade Santa Casa de Misericórdia SBC, em reunião realizada nesta, 
cumprindo o que determinam os itens II, III e IV do artigo 163 da Lei 6404/76, e no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias examinou as Demonstrações Contábeis efinanceiras da Irman-
dade da Santa Casa de SBC referentes ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 
2020, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Notas Explicativas. 
Com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal em conformidade com as disposições 
legais pertinentes à matéria, por unanimidade de seus membros, opinam favoravelmente à 
aprovação integral e sem qualquer ressalva dos referidos documentos apresentados.

São Bernardo do Campo-SP, 15 de janeiro de 2021.
1ª Titular: José Luiz do Prado, 2º Titular: Edson Roberto Sbizera

CONTINUAÇÃO ä

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E 2019

VALORES EXPRESSOS EM REAIS – R$
1. CONTEXTO OPERACIONAL:
A Missão da Irmandade é oferecer à população atendimento Filantrópico, SUS e Particular nas 
mais variadas especialidades da área da saúde, além de programas de prevenção e conscien-
tização, em consonância com a função social da Santa Casa, e promovendo aos pacientes e 
suas famílias um atendimento de qualidade de acordo com princípios éticos e humanísticos.
Em 2019, houve adequação no estatuto social abrindo a possibilidade de realizar contrato de 
Gestão de Unidades de Saúdes Públicas. Em 2019 foi assinado com a Prefeitura Municipal 
de Barueri um Contrato de Gestão de nº 091/2019 para gerenciamento, operacionalização 
e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Atendimento Infantil e Pronto Atendi-
mento Adulto que permaneceu válido para todo o ano de 2020. Em 2.020 foi assinado com 
a Prefeitura Municipal de Osasco um Contrato de Gestão Emergencial de nº 097/2020 para 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Socorro 
Dr. Conrado Cesarino Nuvolino que permaneceu vigente até o final de 2020 e estendendo 
para o exercício de 2021.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs), e as disposições aplicáveis às sociedades sem finalidade de lucro (Reso-
lução nº 926 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)).
a) Apuração do resultado do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, 
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e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Re-
cibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, 
em conformidade com as exigências fisco legais.
b) Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros inves-
timentos de curto prazo de alta liquidez.
c) Clientes
Estão divididos em títulos a receber de clientes, decorrentes de operações objeto da Instituição 
e inicialmente reconhecidas por valores originais no decorrer do período.
d) Estoques 
Os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição ou de produção, não excedentes 
aos valores de mercado, em geral compreendem os materiais de utilização na operação da 
Entidade (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, etc.). 
e) Imobilizado 
Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou constru-
ção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável quando 
aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Ga-
nhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos 
líquidos dentro de outras receitas no resultado.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data 
do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes, são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e 
o risco de cada transação.
g) Provisões
As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou consti-
tuída como resultado de um evento passado e, é provável, que um recurso econômico seja 
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido.
h) Estimativas Contábeis
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte 
da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre 
o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte da Administração, 
vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os 
resultados reais podem diferir dessas estimativas.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
O grupo de Caixa e Equivalentes de Caixa está representado substancialmente, pelos saldos 
de numerários disponíveis em caixa, em contas de depósitos bancários e por recursos alocados 
em linhas de aplicações financeiras de curto prazo. 
As aplicações financeiras estão demonstradas a valores de realização, inclusos os rendimentos 
e variações monetárias “pro-rata” dia, incorridos até a data de encerramento dos balanços, 
não excedentes aos valores prováveis de realização no mercado, e estão apresentados nas 
demonstrações financeiras por:

DESCRIÇÃO
Caixa 
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras
TOTAL     

SALDOS
EM

31/12/2020
587

54.665
18.995.380
19.050632

SALDOS
EM

31/12/2019
587

144.855
10.348.069
10.493.512

4. CLIENTES:
Os valores são referentes aos contratos de prestação de serviços na área da saúde, espe-
cificamente serviços ambulatoriais e hospitalares, firmados junto as Prefeituras, Planos de 
Saúde e atendimento à particulares, sendo que, ficam em aberto os seguintes valores para o 
exercício subsequente:

DESCRIÇÃO
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
IAMSPE – Inst Assist Med Serv Públ Est
Irmandade da Casa Misericórdia Maua
Bio Saúde Serviços Médicos
Biolife Saude Operad Plano de Saúde
Santo Andre Plano de Assit Médica
Biovida Saúde Ltda
Sistemas e Plano de Saúde Ltda
Transmontano Saúde 
Medical Health
Nacional Saude
Drumond Adm em Saude Suplementar Ltda
Unihosp Saúde
Assistência Médica Regional
Ameno Assistência Médica
Pessoas Fisicas     
TOTAL     

SALDOS
EM

31/12/2020
1.093.085
1.908.482

0
0
0

10.994
11.371

0
0
0

134.465
605

0
0

33.485
280

3.192.082

SALDOS
EM

31/12/2019
1.918.704
1.515.033

240
2.631

13.223
8.573

20.787
6.907
4.580

16.272
134.465

605
16.369

450
33.485
1.943

3.694.547
5. ESTOQUES:
Os valores de estoques foram originados pelos medicamentos, materiais hospitalares e produtos 
de nutrição enteral pertencentes ao hospital.
Produtos de Nutrição Enteral                                                                                              10.008
Materiais Hospitalares                                                                                                       619.976
Medicamentos                                                                                                                   350.383
Material de Escritorio                                                                                                           79.957
Material de Higiene e Limpeza                                                                                            16.937
TOTAL                                                                                                                              1.077.263
6. IMOBILIZADO:
Compões o imobilizado da entidade utilizados para prestação de serviços hospitalares 
relação abaixo:
Bens Imóveis                                                                               Valor                
Terrenos                                                                               14.019.165
Parcela de Reavaliação do Terreno (*)                                36.165.835
Edifício Sede                                                                          6.355.270                 
Parcela de Reavaliação do Edifício                                            25.953
Cabina de Força                                                                        636.172
Poço Artesiano                                                                          275.858
TOTAL                                                                                  57.478.253
(-) Depreciação                                                                    (3.659.136)
Bens Móveis
Móveis e Utensílios                                                                   103.278                       
Equipamentos de Tecnologia e Informação                               117.811                      
Veículos                                                                                      90.000                        
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Hospitalares              2.800.633                  
Equipamentos de Comunicação                                                 40.010
Mobiliário Hospitalar                                                                 106.442                       
Instalação Equip de Segurança e Instal Hospitalares              126.675                       
Utensílios Hospitalares                                                          1.267.943                     
TOTAL                                                                                   4.652.794               
(*) A Reserva de Avaliação do Terreno e Edificação pertencente à entidade foi realizada em 31 
de outubro de 2.017, pela BINSWANGER BRAZIL conforme laudo BB27134.
Este foi o fato relevante ocorrido no Exercício de 2.017, uma vez que trouxe à realidade os 
valores das Imobilizações Imóveis acrescendo substancialmente o valor das imobilizações e 
sua contrapartida no Patrimônio Líquido.  Outro fato relevante foi a assinatura de contrato de 
gestão com a Prefeitura Municipal de Barueri iniciado em março do corrente ano. Outro fato 
relevante foi a assinatura de contrato de gestão emergencial com a Prefeitura Municipal de 
Osasco iniciado em outubro do corrente ano.
7 . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A entidade possui dois empréstimos ativos em aberto na data do encerramento.
O primeiro firmando em Janeiro de 2.014 firmado junto ao BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Nacional, a ser pago em 120 parcelas registrado no passivo circulante e não 
circulante com os saldos em 31/12/2020 registrado abaixo e outro firmado com o Bradesco.
Banco                                                                                        Curto Prazo                  Longo Prazo
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento                          119.000                            428.675    
(-) Juros a Transcorrer – BNDES                                              (3.7.052)                          (77.113)  
Bradesco                                                                                     -17922
Caixa Econômica Federal                                                             2.842
8. PATRIMÔNIO SOCIAL:
No patrimônio da Entidade, foi contabilizado no exercício de 2.020, o superávit apurado no 
período, destacando que, por política da Administração, os superávits e/ou déficits apurados 
em cada exercício social, enquanto não aprovados por assembléia do Conselho Deliberativo, 
estão apresentados no balanço patrimonial sob a rubrica “Superávit Acumulado”.
9. APRESENTAÇÃO ABRANGENTE:
Em atendimento a Resolução CFC n. º 1409/2012, a Demonstração do Resultado Abrangente 
se refere à mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de tran-
sações e outros eventos que não sejam as transações de capital com os associados.
Durante o exercício, não houve tais mutações, e dessa forma o valor do Resultado Abrangente 
é igual ao resultado do exercício.
10.  ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS:
O preparo das demonstrações financeiras requer adoção de premissas e estimativas por parte 
da Administração sobre certos ativos e passivos e divulgação de possíveis contingências sobre 
o patrimônio da entidade. Considerando que isso induz julgamentos por parte da Administração, 
vez que envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrências de eventos futuros, os 
resultados reais podem diferir dessas estimativas.
11.  INSTRUMENTOS DERIVATIVOS:
Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, 
acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores 
de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias 
de operação e estabelecimento de sistemas de controles.
A Entidade não mantém instrumentos financeiros registrados contabilmente e, tampouco, pos-
sui em 31 de dezembro de 2020 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

Antonio de Pádua Chagas
PRESIDENTE

CPF 990.073.988-49

Delben Ruiz Ribeiro da Cunha
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF  878.456.288-91

Cezar Susumu Kavassaki
Contador

CRC/SP: 1SP186035/O-9

Angelo Marcio Bueno ME 
torna público que requereu, à Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá, a Licença Ambiental 
para fabricação de peças e acessórios para o 
sistema de direção de veículos automotores, 
situado(a) à Rua Francisco Alves, 611, Bairro 
Sônia Maria em Mauá-SP, conforme consta 
no Processo Administrativo nº 4797/2021

TENDA NEGÓCIOs IMOBILIÁRIOs s.A, 
pessoa jurídica - PJ torna público que reque-
reu ao Semasa, Autorização Ambiental para 
Movimentação de Terra acima de 3.000 m³, 
para Construção de Edifício Multifamiliar Ver-
tical, sito à Avenida Itamarati, 2411, Parque 
Erasmo Assunção - Santo André/SP e declara 
aberto o prazo de 30 dias para manifestação 
escrita, endereçada ao Semasa.

Você pode acreditar

Você pode acreditar
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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, 18 de maio de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

AUDAIR DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR e 
THAIS ROCHA FREIRE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, instalador de 
isolantes térmicos, nascido em Santo André - 
SP, aos 03/12/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de AUDAIR DOS SANTOS OLIVEIRA 
e de VANIA MARIA SIQUEIRA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 17/08/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SIDNEI OSVALDO SAMPAIO FREIRE 
e de ADRIANA APARECIDA ROCHA FREIRE;

DENNE FERNANDES DA SILVA e APA-
RECIDA MARTINS DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, vigilante, nascido em Recife - PE, aos 
16/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GLORIA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de limpeza, nascido em Ipanema - MG, aos 
25/10/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADÃO MARTINS DE OLIVEIRA e de ERLY 
DE JESUS SILVA;

ALEX PEREIRA SANTOS e FABIANA DA 
SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/05/1976, 
residente em DIADEMA - SP, filho de HAILTON 
JOSÉ DOS SANTOS e de EDNALVA PEREIRA 
LIMA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manicure, nascido em Souto 
Soares - BA, aos 07/04/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DANIEL VILAÇA DOS 
SANTOS e de DINALVA SANTOS DA SILVA;

JONATHAN BEZERRA e RAIANE DOS ANJOS 
IZIDIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em 
Diadema - SP, aos 19/07/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GERALDO 
BEZERRA e de JOSENETE DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, balconista, nascido em Diadema - SP, 
aos 30/04/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ CICERO IZIDIO e de EDILENE 
NUNES DOS ANJOS;

DENNISSE GISELLA LOPEZ PERALTA e 
BIANCA MARTINS CHAVES, sendo o preten-
dente:  nacionalidade equatoriana, solteiro, 
comerciante, aos 10/02/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIS JULIO LOPEZ 
ALMEIDA e de MARIA LEONOR PERALTA 
MOSQUERA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
Diadema - SP, aos 02/03/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONINO HONORIO 
CHAVES e de MARIA MARTINS CHAVES;

GUILHERME HENRIQUE FOLLADOR DE 
ANDRADE e ANA CARLA SOUZA SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, empacador, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 05/04/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de CLESIO FOLLADOR 
SANTOS e de FABIANA PEREIRA DE ANDRA-
DE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente pessoal, nascido em Vitória 
da Conquista - BA, aos 23/05/2001, residente 
em Guarulhos - SP, filho de ANTONIO CAR-
LOS MOREIRA SANTOS e de ANA PAULA 
SOUZA SANTOS;

WILIAN JONATHAN DOS SANTOS BRAVO e 
SHEILA CRISTINA DA SILVA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxi-
liar de expedição, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 24/10/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GREGORIO MANOEL 
BRAVO OROSCO e de LENICE MARIA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Arapiraca 
- AL, aos 10/03/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GENAURO JOSÉ DA SILVA e de 
MARIA CLAUDIA DE LIMA;

VÍCTOR HENRIQUE SILVA CARNEIRO e 
RAÍSSA GABRIELLE MARTINS SOUTO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, 
aos 24/08/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE ALCIONE DE SOUSA CAR-
NEIRO e de TATIANE CRISTINA DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
29/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADÃO JOSÉ SOUTO FILHO e de IVONE 
PRADO MARTINS SOUTO;

KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA e MARIANE SIL-
VA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 12/12/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WALTER 
LUCIO DA SILVA e de LUCICLENE SILVA DE 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido 
em Piritiba - BA, aos 13/04/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GENIVAL OLIVEIRA 
FILHO e de MARISA SOUZA SILVA;

PEDRO LEÔNCIO NASCIMENTO e ANA 
KATIA VIEIRA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, supervisor de 
manufatura, nascido em Belém de Maria - PE, 
aos 29/06/1978, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ NASCIMENTO e de SEVERINA 

LEÔNCIO NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/06/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM 
ANTONIO VIEIRA e de MARIA JOSÉ VIEIRA;

RAFAEL DE SOUZA e MAYARA GNATKO-
WSKI FERREIRA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, gerente de loja, 
nascido em Governador Valadares - MG, aos 
20/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDILENE DE SOUZA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, diretora escolar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDVAL-
DO PROXIMO FERREIRA e de VIRCELENE 
APARECIDA GNATKOWSKI FERREIRA;

LEONAN RODRIGO COSTA BISPO e LAIA-
NE DE LIMA CARLOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, bar-
beiro, nascido em CANAVIEIRAS - BA, aos 
12/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ELIAS CONCEIÇÃO BISPO e de ROSIMEI-
RE DOS SANTOS COSTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 07/09/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLAU-
DEMIR GERALDO CARLOS e de LAISSE 
CORREIA LIMA;

ALEX LIMA DE ALMEIDA e JULIANA GABRIE-
LA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, divorciado, autonomo, nascido 
em Guarulhos - SP, aos 29/01/1986, residente 
em DIADEMA - SP, filho de AMERICO DE 
ALMEIDA NETO e de LINDAMAR DE LIMA 
ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de enfermagem, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
IDALINO DA SILVA FILHO e de ZILDA DA 
SILVA;

RAFAEL RODRIGUES LOPES e RUTH MAR-
TINS DE LIRA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, divorciado, professor, nascido 
em Diadema - SP, aos 25/02/1985, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL SEVERI-
NO LOPES e de LUZIA RODRIGUES LOPES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, secretária, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 18/06/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE APARECIDO DE 
LIRA e de APARECIDA PORTERO MARTINS 
DE LIRA;

RAFAEL DA SILVA e ÁDILA DE ALMEIDA 
MOTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em 
Diadema - SP, aos 25/09/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERCINO JOSÉ DA 
SILVA e de MARIA CELIA LIMA DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, autonoma, nascido em Serrinha - BA, 
aos 18/01/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ARIVALDO DOS ANJOS MOTA e de 
VALDILENE DE ALMEIDA MOTA;

SEBASTIÃO MAURICIO BONIFACIO e EU-
NAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
militar aposentado, nascido em Bragança 
Paulista - SP, aos 08/11/1939, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OCLISIO BONIFACIO 
e de MARIA ANTONIA LEME BONIFACIO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorcia-
do, costureira aposentada, nascido em Varzea 
do Cêrco - BA, aos 18/05/1955, residente em 
SÃO PAULO - SP, filho de ANA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA;

TARCIO BOLOGNANI e STEFANY CARLA 
MARQUES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, supervi-
sor de sistemas, nascido em Diadema - SP, 
aos 09/02/1979, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLAUDIO BOLOGNANI e de SHIRLEY 
CARVALHO BOLOGNANI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, 
nascido em Natal - RN, aos 22/04/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CARLOS MARQUES DA SILVA e de SILEIDE 
SILVA DE SOUZA;

OSÉIAS PEREIRA DE LIMA MOURA  e ÉRICA 
UMBELINO DA CRUZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, autono-
mo , nascido em CAMARAGIBE - PE, aos 
11/04/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de SEVERINO JOSÉ DE MOURA  e de PAULA 
ROBERTA PEREIRA DE LIMA MOURA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
escrevente , nascido em Diadema - SP, aos 
06/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO ELIVANDO MOREIRA DA CRUZ 
e de MARIA DA CONCEIÇÃO UMBELINO 
DOS SANTOS;

JOSIAS ALVES CABRAL FILHO e MARIA DA 
CONCEIÇÃO OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 31/07/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIAS 
ALVES CABRAL e de MIRALDA RODRIGUES 
DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, aposentada, 
nascido em PINHÃO - PR, aos 08/12/1962, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
MARIA DE OLIVEIRA e de CRESPIONA DE 
CAMARGO OLIVEIRA;

RODRIGO FRANCISCO JESUS DOS SAN-
TOS e KAROLINE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de operações de câmbio, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 01/10/1993, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de NICANOR 
FRANCISCO DOS SANTOS e de EVALDA 
JESUS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de pricing junior, 

nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
06/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA LIMA e 
de LUCIENE SOARES DE AMORIM;

RAPHAEL DAMASCENO RODRIGUES BON-
FIM e MARIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO 
MADUREIRA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de logística, 
nascido em Diadema - SP, aos 16/05/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WILLIAN 
RODRIGUES BONFIM e de DANIELA ALBINO 
DAMASCENO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, 
nascido em Brasília - DF, aos 08/10/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSCAR 
MADUREIRA FILHO e de FRANCINEIDE SAN-
TOS DA CONCEIÇÃO MADUREIRA;

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e NATALIA 
ALEXANDRE DE FRANÇA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, opera-
dor de produção, nascido em Lagoa Seca - PB, 
aos 04/08/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ASCENDINO BATISTA DE OLIVEIRA 
e de MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA DE 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, atendente, nascido em 
São Paulo - SP, aos 25/12/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RAFAEL GERSON 
DE FRANÇA e de AILMA ALEXANDRE SILVA 
DE FRANÇA;

LUCAS FERREIRA DE MELO e BRUNA DE 
PAULA ABRANTE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Santo André - SP, aos 18/05/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ISAQUE 
FERREIRA DE MELO e de MARCIA MELO 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 28/03/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI ALVES 
ABRANTE e de MARGARETH DE PAULA DA 
SILVA GONÇALVES;

JAIRO DOS SANTOS TEIXEIRA e ÉRIKA 
SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, 
nascido em Diadema - SP, aos 14/01/1985, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSIAS 
DOS SANTOS TEIXEIRA e de WASTHI 
SANTINO DE ALMEIDA TEIXEIRA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, 
aos 21/12/1988, residente em Diadema - SP, 
filho de EVERALDO JOÃO DOS SANTOS e 
de QUITÉRIA BENEDITA DA SILVA;

NATAN LOURENÇO DOS SANTOS e CA-
ROLINE STÉPHANIE PIMENTEL DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em Diadema - SP, 
aos 02/03/1999, residente em Diadema - SP, 
filho de LUIZ CARLOS DOS SANTOS e de 
NATÁLIA CÂNDIDA LOURENÇO; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 
08/04/1999, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ CARLOS JUVENAL DA SILVA e de 
CELINA DA SILVA PIMENTEL;

ABNER IRINEU GONÇALVES DE OLIVEIRA 
e AMANDA FERREIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, 
aos 28/02/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DAVID IRINEU DE OLIVEIRA e de 
ROSIMARIA APARECIDA GONÇALVES DE 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido 
em São Paulo - SP, aos 24/07/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SIDNEY JOSÉ DA 
SILVA e de MARIA FERREIRA SOUSA;

CÁSSIO MUNIZ DE FREITAS e ANNE CA-
ROLINE MARIANO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/10/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EMER-
SON SILVERIO DE FREITAS e de EDNALVA 
MUNIZ DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 15/06/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLELIO 
TADEU MARIANO e de LUCIANA APARECIDA 
DA SILVA MARIANO;

LUCAS SILVA DE SOUSA e LUANA SOARES 
AMORIM DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/01/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ORACIO 
GONZAGA DE SOUSA e de QUITERIA BENE-
DITA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 27/07/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CLÁVIO AMORIM DA SILVA e de 
LUCIANA DE OLIVEIRA SOARES;

EWERTON AUGUSTO DOS SANTOS e 
LUANA DIAS DA SILVA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Sub-encarregado de madeireira, nascido em 
São Paulo - SP, aos 23/01/1984, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GILMAR ALVES 
DOS SANTOS e de ELISABETE ALVES DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, divorciado, recepcionista, nascido em 
Diadema - SP, aos 29/09/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALMIR FERREIRA DA 
SILVA e de RITA MADALENA DIAS DA SILVA;

JOSÉ ROBERTO DA SILVA e DILMAIRENE 
GRAÇAS BRAZ, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido 
em Pontal - SP, aos 09/11/1958, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ OSÓRIO DA 
SILVA e de MARIA DELFIÚME DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Poços de Caldas - MG, 

aos 12/02/1963, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DILERMANDO BRAZ LIMA e de IRENE 
MARIA JOSÉ BRANDI;

MOISÉS DE OLIVEIRA e BRUNNA DANTAS 
CANARIO, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, autonomo, nascido em 
Diadema - SP, aos 05/06/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de JOÃO ANTONIO DE 
OLIVEIRA e de MARIA DE FATIMA DA SILVA 
DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/11/2003, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
DANTAS DA SILVA e de CLAUDINA DA SILVA 
CANARIO;

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

MATHEUS VIEIRA DA SILVA e FERNANDA 
CRISTINA DE OLIVEIRA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
almoxarifo, nascido em Diadema - SP, aos 
28/11/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de ARLINDO FRANCISCO DA SILVA e de MA-
RIA DO SOCORRO VIEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administrati-
vo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 20/11/1995, residente em Diadema - SP, 
filho de FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA e 
de BETANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA;

ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e ANDREIA 
AQUINO CAMPOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Supervisor 
de cargas, nascido em São Paulo - SP, aos 
29/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ROBERTO DOS SANTOS e de MARIAN-
GELA ROMEU MEDEIROS DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Assistente financeiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 27/10/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AIRTON GONÇALVES 
CAMPOS e de SONIA DE AQUINO CAMPOS;

LEANDRO VIANA DOS SANTOS e THAIS 
RAQUEL DOS SANTOS XAVIER, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, Professor, nascido em Diadema - SP, aos 
20/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO LOPES DOS SANTOS e de RO-
SIMEIRE DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente 
Administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
28/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ELIZEU VICENTE XAVIER e de AURICELIA 
BISPO DOS SANTOS XAVIER;

THIAGO ROBSON DA SILVA e FERNANDA 
ARAUJO DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
convenio, nascido em PACUJÁ - CE, aos 
10/09/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO MANOEL DA SILVA e de 
MARIA ROMANA FILHA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 09/06/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDVALDO BARBOSA DE SOUZA e de 
MARIA DE FATIMA ARAUJO;

JOSÉ PEDRO DO NASCIMENTO e LEONICE 
APARECIDA BITENCOURT, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em Mirante do Parana-
panema - SP, aos 09/10/1954, residente em 
Diadema - SP, filho de RAIMUNDO DO NAS-
CIMENTO e de MARIA GOMES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorcia-
do, do lar, nascido em Fernandópolis - SP, aos 
28/12/1960, residente em Diadema - SP, filho 
de MANOEL DE FREITAS BITENCOURT e de 
IRACEMA PONTANI BITENCOURT;

FABIANO SEVERINO DE SOUZA e THA-
LITA SOUZA ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Jardineiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
31/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO APOLINARIO DE SOUZA e de 
JOSEFA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, Operadora de telemarketing, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 27/10/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AGENOR 
ALVES NETO e de ROSELI APARECIDA DE 
SOUZA  ALVES;

ALESSANDRO ASSIS DE SOUSA e MARIANA 
FEITOSA NASCIMENTO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileiro, divorciado, 
conferente, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 17/12/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALBERTO LINO DE 
SOUSA e de SOLANGE DE ASSIS MARIANO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 12/06/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO 
e de MARIA FEITOSA DOS SANTOS NAS-
CIMENTO;

JOELTON SANTOS BRANDÃO e GRAZIELI 
GRENIA SANTOS MONTEIRO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Ajudante de serralheiro, nascido em Diadema 
- SP, aos 18/09/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOELIO GOMES BRANDÃO e de 
LENIRA PEREIRA DOS SANTOS; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxi-

liar de operações, nascido em Diadema - SP, 
aos 20/11/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GILVANOR SANTOS MONTEIRO e de 
MARIA MONTEIRO DE JESUS;

VALDINEI ROSA ALVES RODRIGUES e 
LEILA ROSECLAIR MONTEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 
10/10/1986, residente em Diadema - SP, filho 
de CIRIO OSCAR ALVES RODRIGUES e de 
MARIA APARECIDA ROSA RODRIGUES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo 
- SP, aos 26/11/1977, residente em Diadema - 
SP, filho de ANTONIO GONÇALO MONTEIRO 
e de MARIA DO CARMO MONTEIRO;

LUIZ PERES JUNIOR e AMANDA  GOMES 
DREGER DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro 
ambiental segurança do trabalho , nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 07/02/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ PERES  e 
de MARIA DO CARMO NOGUEIRA PERES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, auxiliar industrial, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 21/09/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADONIAS 
DREGER DE OLIVEIRA  e de LOURDES FA-
BIANA GOMES DE OLIVEIRA ;

AILTON BISPO DE SOUZA MATOS e MARILI 
APARECIDA DA SILVA MORAES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, operador de maquinas, nascido em Alto 
Piquiri - PR, aos 12/02/1977, residente em 
DIADEMA - SP, filho de REINALDO BISPO DE 
SOUZA e de JOSEFINA MATOS DE SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, di-
vorciado, assistente administrativo, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 15/11/1981, residente 
em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO FRAN-
CISCO DA SILVA e de MARIA APARECIDA 
SOUZA DA SILVA;

VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA e KALYTA 
ROCHA DE ABREU, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Conferente, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
EDSON DA SILVA e de MARTA CRISTINA 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar de laboratório, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
21/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ APULINARIO DE ABREU NETO e de 
ROSILDA DA ROCHA ABREU;

LUIS ENRIQUE MARQUES SANTANA e 
FERNANDA CRISTINA ROCHA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
marketing digital, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 26/08/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RENATO DE 
SOUZA SANTANA e de FABIANA DA SILVA 
MARQUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 24/06/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ROGERIO NASCIMENTO DA ROCHA 
e de CRISTINA DE FATIMA PESSEGUEIRO 
ROCHA;

GERONDIR SABINO DA SILVA e SHIRLEI 
VENANCIO, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, 
nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, 
aos 26/12/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JERÔNIMO SABINO DA SILVA e de 
OZANA DA SILVA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 12/09/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NILTON 
VENANCIO e de ROZELI GONÇALVES VE-
NANCIO;

FRANCISCO HELTO LAVOR ALVES e ELAINE 
APARECIDA DE FREITAS MACIEL , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, analista de logistica , nascido em Iguatu 
- CE, aos 30/07/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ ALVES DOS SANTOS e 
de MARIA GISEUDA DE LAVOR ALVES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , divor-
ciado, assist. de depto. pessoal , nascido em 
DIADEMA - SP, aos 14/01/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RIVAIL LOPES MACIEL  
e de MARIA ANGELA DE FREITAS MACIEL ;

PAULO CESAR LIMA e IRANI BARROS DE 
CERQUEIRA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, divorciado, motorista, nascido 
em São Caetano do Sul - SP, aos 26/09/1963, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ARI 
LIMA e de JACIRA APARECIDA LIMA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleireira, nascido em Diadema - SP, aos 
11/08/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ BARROS DE CERQUEIRA e 
de MARIA DE LOURDES DE CERQUEIRA;

JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA e 
LAUANE MELO DA SILVA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auditor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/08/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de IZAIAS 
CRUZ PEREIRA e de MARIA ESTELA DE 
OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, bancária, nascido em 
São Paulo - SP, aos 10/04/1991, residente em 
São Bernardo do Campo - SP, filho de CAR-
LOS GOMES DA SILVA e de MARISA ALVES 
MELO DA SILVA;
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