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Brasil passa das 210 mil mortes 
causadas pelo novo coronavírus

Vereadores implementam Frente 
Parlamentar de Proteção Animal
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A Petrobras elevou o preço médio da 
gasolina nas refina rias em cerca de 8% 
a partir de hoje (19), após três semanas 
sem mudanças nas cotações. O diesel, que 
teve o último rea juste também há três se-
manas, foi mantido.  O preço mé dio do 
litro da gasolina vendida pela Petrobras 
em suas refinarias passa de R$ 1,84 
para R$ 1,98, o que representa alta de 
R$ 0,15, em média. Esse foi o primeiro 
aumento do ano. O último ocorreu no 
dia 29 de dezembro. 

A Prefeitura de Ribeirão Pires deu 
início ao Plano de Recuperação de Escolas 
Municipais. Após série de vistorias técni-
cas foram determinadas as demandas das 
unidades e as intervenções que são pri-
oritárias para garantir o retorno seguro de 
estudantes e de profissionais da rede. Ini-
cialmente, o trabalho está sendo feito com 
recursos e equipe própria da prefeitura. 
“Além dos cuidados que te remos na pre-
venção da covid-19, é fundamental que os 
equipamentos públicos também estejam 
em condições de receber os alunos”, afir-
mou o prefeito Clovis Volpi.

O Instituto Butantan pediu à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) o registro emergencial para mais 
4,8 milhões de novas doses da Coro-
navac,. “A autorização para o uso emer-
gencial que a Anvisa concedeu era válida 
para as 6 milhões de doses da vacina, to-
dos elas já distribuídas ao Ministério da 
Saúde. Estamos seguros que essa nova 
análise será feita com a mesma agilidade 
com que ontem liberaram a vacina do 
Butantan, a vacina do Brasil”, disse o go-
vernador João Doria.

Petrobras eleva 
em 8% o preço da 

gasolina e mantém 
valor do diesel

Ribeirão Pires realiza 
manutenção nas 

escolas municipais 
para volta às aulas

Governo pede registro 
emergencial de mais 
4,8 milhões de doses  

da Coronavac

Revitalizado, 
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vacinação contra 

a covid no interior 
do Estado
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Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
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Cadú Bazilevski/PMD

Governo do  Estado de SP

Prefeitura 
implementa 

Patrulha Maria 
da Penha 

Resultado reflete queda de 13% nas exportações e de 29% nas importações no ano passado

Balança comercial do ABC tem 
superávit de US$ 591 mi em 2020

Os sete municípios encerraram 
2020 com saldo comercial de US$ 
590,8 mi  lhões, resulta do que recolo-
cou a região no ter re no positivo após 
o déficit de US$ 16,4 milhões registra-
do em 2019, segundo dados do Minis-
tério da Economia com pi lados pelo 
Diário Regional. No ano passado, a 
pande mia do novo coronavírus afetou 

tan to as ex portações como as impor-
tações do ABC. Os em barques para o 
exterior caíram 13,1%, para US$ 3,29 
bi   lhões, pior resultado desde 2003. O 
sal do só foi positivo porque o tombo 
nas compras de outros países foi ain da 
maior – 29%, para US$ 2,70 bilhões, 
tam  bém o pior desempenho desde 
2003. Nos dois casos, o recuo se deve 
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Distribuição de vacinas pelo governo 
Bolsonaro começa com atraso e apenas 

dez estados recebem doses da Coronavac

A Prefeitura de Diadema quer re-
forçar a cultura de paz, investir em 
prevenção e proteção social. Por isso, 
o prefeito José de Filippi está imple-
mentando o Projeto Patrulha Maria 
da Penha, pois apesar da Lei Maria da 
Penha e de medidas protetivas, as mu-
lheres continuam alvo da violência do-
méstica e do feminicídio.

Ao menos mais dois Estados iniciaram a vacinação contra 
a covid-19 nesta segunda-feira (18) após o governo fede ral en-
frentar problemas logísticos para distribuir as doses. Depois 
do pontapé de São Paulo neste domingo, Rio e Santa Catarina 

liane santana mascarenhas foi a primeira vacinada em Campinas

já estão aplicando o imunizante. Além desse locais, só outros 
sete estados haviam recebido as doses até o fechamento da 
matéria: Tocantins, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso 
do Sul, Goiás e Distrito Federal. 

à redução na demanda decorrente da 
cri se sa ni tá ria, tanto no exte rior como 
no Brasil. Co mo resultado, a corrente 
de comér cio (soma das exportações 
com as impor tações) da região caiu 
21%, para pou co menos de US$ 6 bi-
lhões, pior resultado em 17 anos.A 
queda nas importações re  fletiu, prin-
cipalmente, o re cuo de 47,2% nas 

compras ex  ternas de peças e insumos 
para o setor automotivo, principal 
pauta im portadora do ABC. Se gundo 
o Ministério da Economia, essa rubrica 
despencou de US$ 736,5 mi lhões em 
2019 pa ra US$ 388,7 mi lhões no ano 
passado – como resultado da redução 
na produção de veículos, especialmente 
no segundo trimestre.
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Vereadores do ABC que defendem a 
causa animal criam Frente Parlamentar
Vereadores solicitaram ao Consórcio a criação de um Grupo de Trabalho exclusivo da causa animal

n ENTRE ASPAS

A proteção animal era tratada 
dentro do GT Saúde, mas 
hoje se faz necessário um
grupo específico do tema

Ana Veterinária

Vereadores eleitos e 
reeleitos do ABC que de-
fendem a causa animal se 
reuniram em Santo André e 
criaram a Frente Parlamen-
tar de Proteção e Bem-Estar 
Animal. A reunião, que acon-
teceu na Câmara andreense 
e foi iniciativa da vereadora 
Dra. Ana Veterinária (DEM), 
já deliberou a primeira ação, 
um documento solicitando 
ao Consórcio Intermunicipal 
ABC a criação do Grupo de 
Trabalho (GT) exclusivo da 
causa animal.

Participaram do encontro, 
além da vereadora andreense, 
os vereadores Pery Cartola 
(PSDB) de São Bernardo; Ubi-
ratan Figueiredo (PSD) de São 
Caetano; e Alessandro Martins 
(PDT) de Mauá. A vereadora 

de Ribeirão Pires, Amanda 
Nabeshima PTB), não esteve 
presente por motivo de saúde, 
mas faz parte do grupo.

“As sete cidades do ABC 
têm, na sua grande maioria, 
os mesmos problemas quando 
o assunto é proteção animal, 
seja doméstico ou silvestre. 
Termos o Consórcio ao nosso 
lado nessa luta é extrema-
mente importante, pois juntos 
os municípios terão mais força 
na busca de soluções”, disse 
Dra. Ana Veterinária.

 “Até hoje a proteção animal 
era tratada dentro do GT Saúde, 
mas hoje se faz necessário um 
grupo específico do tema, mes-
mo se saúde humana e saúde 
animal caminharem juntas”, 
afirmou a democrata.

n REPRESENTANTES
A Frente Parlamentar pre-

tende ainda convidar repre-
sentantes das cidades de Di-
adema e Rio Grande da Serra, 
que não possuem vereadores 
da causa, para compor o gru-
po. “Vamos trabalhar a cria-
ção de estatutos municipais, 
de acordo com as realidades 
de cada cidade, e padronizar 

Solidariedade anuncia apoio a Baleia Rossi na Câmara
A pouco mais de dez dias 

da eleição para a presidência 
da Câmara dos Deputados, 
o Solidariedade declarou 
apoio à candidatura de Ba-
leia Rossi (MDB-SP) nesta 
segunda-feira (18). O par-
tido chegou a flertar com o 
candidato Arthur Lira (PP-
AL), principal oponente de 
Rossi, mas desistiu do movi-
mento por causa da proxi-
midade de Lira com o go-
verno de Jair Bolsonaro.

Em uma reunião na sede 
do Solidariedade em São Pau-
lo, com a presença de Rossi e 
líderes do PT, PV, PSL, Cidada-

nia e Solidariedade, a avaliação 
foi que o desgaste do governo 
na condução da pandemia do 
coronavírus deve atrair mais 
deputados para o bloco. A 
candidatura do emedebista 
foi lançado pelo atual presi-
dente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

“Isso fortalece a nossa can-
didatura”, disse Rossi, aos ser 
questionado sobre a imagem 
do governo na crise do coro-
navírus. “Acredito que todo 
esse bate-cabeça pode ajudar 
muito no fortalecimento da 
nossa candidatura.”

O presidente do Solidarie-

dade, Paulinho da Força (SP), 
deu declarações no mesmo 
sentido, apesar de reconhecer 
que parte da bancada chegou 
a defender apoio do partido a 
Lira. “O que mais pesou foi a 
aproximação do Arthur Lira 
com o governo Bolsonaro, 
isso pediu bastante dentro do 
partido”, disse.

n VOTOS
Rossi minimizou a erosão 

de votos em partidos que 
declararam apoio à sua can-
didatura. Levantamento do 
Estadão mostrou que siglas 
como DEM e PSDB têm par-

lamentares que declaram 
votos ao oponente, e uma 
vantagem de Lira nos cultos 
declarados, embora não o su-
ficiente para garantir vitória. 
Seguindo o candidato, o 
fenômeno acontece porque 
ele não aposta na “exposição” 
dos candidatos.

“É natural que, com a 
pressão que o governo está 
fazendo em cima dos parla-
mentares, mesmo aqueles 
que prefiram uma Câmara 
independente, às vezes 
sinalizem para o outro lado, 
para evitar represálias”, 
disse Rossi. (AE)

ações”, destacou Pery Cartola, 
vereador que ocupa a Secre-
taria de Cidadania e da Pessoa 
com Deficiência e Proteção 
Animal de São Bernardo.

Os vereadores definiram 
também que as reuniões de 
trabalho da Frente Parlamen-
tar acontecerão uma vez por 
mês, com sede rotativa. “De 
comum acordo a próxima 
será em São Caetano”, ressal-
tou Figueiredo.

Para Alessandro Martins, 
a ideia de trabalhar políticas 
públicas de forma regional é 
uma ferramenta importante e 
envolver a iniciativa privada, 
sempre que possível, é outra 
ideia do grupo. Segundo os in-
tegrantes da Frente Parlamen-
tar, a troca de experiências 
vividas pelos vereadores em 
suas cidades é outro fator de-
terminante na futura atuação 
do grupo. (Reportagem Local)

Reprodução/ Facebook

Martins, Figueiredo, Ana e Cartola integram a Frente

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.

O PSDB não quer o Metrô 
no ABC e ponto final 

Q u a n -
tas vezes 
você já ou-
viu aque-
la mesma 
histori nha 
de que 

o Metrô está chegando 
ao Grande ABC? Quem 
tem 20, 30, 40 anos com 
certeza já cansou dessas 
promessas e nem espe-
ranças tem mais de ver um 
transporte de qualidade 
na nossa região.

O ABC conquistou o 
Metrô. Era uma realidade! 
Foi uma luta de muitos 
e muitos anos, uma luta 
contra o próprio PSDB 
que governa nosso Estado 
há décadas e que nunca  olhou 
para nossas cidades. Eu fui 
o deputado estadual, in-
clusive, que mais emenda 
propôs ao governo de 
João Doria para que isso 
fosse tirado do papel. 

Há alguns anos o Metrô 
parecia que finalmente 
chegaria: foi licitado e a 
linha iria ligar São Paulo 
à região passando por São 
Caetano, Santo André, 
São Bernardo e com uma 
perspectiva de chegar, in-
clusive, até Diadema. 

Muitos governantes 
ganharam eleição em cima 
dessa lógica. O atual pre-
feito de São Bernardo usou 
isso para vencer eleições. 
O governador João Doria 
veio como candidato à ci-
dade, em 2018, dizendo 
que assumia o compro-
misso de tirar o Metrô do 
papel, pagando as desap-
ropriações e fazendo tudo 
isso virar realidade. Men-
tiram como sempre!

Quando tomaram pos-
se, os atuais prefeitos das 
sete cidades festejaram 
quando o Go verno do Es-
tado anunciou que não 
seria mais um monotri-
lho, mas uma ligação 
BRT, mais barata e tão 
eficaz quanto o Metrô na 
visão deles. 

Naquela época eu já 
dizia em diversas entre-

vistas para a imprensa que 
estavam enterrando no-
vamente o projeto. Falei 
que não era verdade, que 
não teria BRT. Dito e feito. 
O projeto não foi tocado 
porque o PSDB não tem 
compromisso com a nossa 
região. Lamentavelmente.

Essa história toda vi-
rou uma mentira, uma ir-
responsabilidade dos pre-
feitos que foram reeleitos. 
Agora começam a falar da 
Linha 20 Rosa, que ligaria 
a Lapa, na zona oeste da 
capital, até Rudge Ramos, 
em São Bernardo. O Go-
verno do Estado, no entan-
to, deixou reservado para o 
Metrô no orçamento deste 
ano apenas 20 reais! É no-
vamente uma brincadeira 
com o nosso povo!

Quero que me cobrem: 
não vão fazer linha 20, não 
vão fazer BRT e não vão 
fazer linha 18. Enquanto 
o PSDB governar o Estado 
de São Paulo, no limite, o 
ABC vai receber unidades 
do Bom Prato. Mais nada!

A nossa região quer o 
Metrô, precisa do Metrô, 
tem direito a ter um trans-
porte rápido e de quali-
dade. Os empresários pre-
cisam que os funcionários 
de São Paulo cheguem 
rápido, com qualidade de 
vida. Quem trabalha na 
capital e mora aqui tem 
o direito de ter isso na 
região metropolitana.

Lá na Baixada Santista 
existe monotrilho há quase 
cinco anos em Santos e São 
Vicente. Ora, se lá tem por 
que não aqui, uma região 
mais rica, mais desenvolv-
ida e mais próxima de São 
Paulo, não pode ter?

Enquanto o PSDB es-
tiver no comando, infe-
lizmente, podemos es-
quecer: o Grande ABC não 
vai ter Metrô e nenhuma 
outra obra que modernize 
e acelere o crescimento da 
nossa região.

Luiz Fernando 
Deputado estadual 

pelo PT (SP)
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Butantan pede à Anvisa registro emergencial 
de mais 4,8 milhões de doses da Coronavac

Após receber o aval da agência, a produção poderá chegar ao total de 40 milhões de doses nesta nova fase
Governo do Estado de SP

Doria: “Temos seringas e agulhas graças a um planejamento iniciado em outubro”

O governador João Doria 
afirmou nesta segunda-fei-
ra (18), durante coletiva de 
impren sa no Palácio dos Ban-
deirantes, que o Instituto Bu-
tantan pediu à Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária) o registro emergencial 
para um segundo lote 4,8 mi-
lhões de novas doses da vacina 
contra o coronavírus desen-
volvida pela instituição em 
parceria com a biofarmacêu-
tica Sinovac.

“A autorização para o uso 
emergencial que a Anvisa con-
cedeu ontem (17) era exclusiva-
mente válida para as 6 milhões 
de doses da vacina, todos elas 
já distribuídas ao Ministério 
da Saúde. Estamos seguros que 
essa nova análise será feita com 
o mesmo critério, o mesmo cui-

dado e a mesma agilidade com 
que ontem libe raram a vacina 
do Butantan, a vacina do Bra-
sil”, disse Doria.

Segundo o diretor do Insti-
tuto Butantan, Dimas Covas, 
o pedido de autorização do 
uso emergencial do segundo 
lote abrangerá u número ainda 
maior de doses. “A primeira 
partida é de 4,8 milhões já em 
disponibilidade na medida em 
que for feita essa segunda au-

torização. Uma vez aprovado, 
daí a produção do Butantan 
será feita de acordo com essa 
autorização, isto é, não haverá 
a necessidade de todo o lote 
ser requisitado (o pedido emer-
gencial), podendo chegar a uma 
produção adicional de 35 mi-
lhões de doses”, explicou.

Neste domingo (17), logo 
após autorização da Anvisa, o 
Butantan colocou à disposição 
do PNI (Programa Nacional de 

Imunização) cerca de 6 milhões 
de doses, das quais 1,4 milhão 
foi destinada a São Paulo e 4,6 
milhões para os demais estados 
da federação, conforme defini-
do em entendimentos feitos 
entre o instituto e o próprio 
Ministério da Saúde. 

n NOVAS REMESSAS
Novas remessas de insumos 

para envase deverão chegar nas 
próximas semanas, aguardan-

n ENTRE ASPAS

Sem nenhuma visão política, e 
sim com visão técnica, estamos 
realizando esse programa de 
vacinação em São Paulo

João Doria

NO VERÃO DA
CONSCIÊNCIA,

USE A ÁGUA COM
INTELIGÊNCIA.

• Tome banhos curtos

•  Feche a torneira ao lavar as mãos, ao lavar 
a louça ou escovar os dentes

•  Use balde para lavar o carro, o quintal 
ou a calçada

No Verão da Consciência, não pode faltar
máscara nem inteligência para usar a água.
A Sabesp trabalha para garantir água e saúde
para todos. Faça sua parte.

Água. Sabendo usar, não vai faltar.
sabesp.com.br

#UseMáscara

Primeira vacinada do 
interior de SP é técnica 

de Enfermagem do 
HC de Campinas
O “dia D e hora H” da vaci-

nação nos Estados, ou seja, o 
começo da campanha de imu-
nização contra a covid-19, po-
de atrasar por problemas na 
logística montada pelo governo 
federal. A ideia era que as doses 
chegassem ainda nesta segunda-
feira (18) a todos os Estados, mas 
auxiliares do ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, já avisaram se-
cretários locais de saúde que há 
entraves aos embarques.

Pressionado após a primeira 
foto de alguém sendo vacinado 
no país ter sido feita em São Paulo, 
com o governador João Doria 
(PSDB) no retrato, o mi nistro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, liberou 
que as doses fossem aplicadas ai-
nda nesta segunda-feira. Antes, 
a ideia era realizar um evento no 
Palácio do Planalto, hoje, como 
revelou o Estadão - e vacinar ali 
mesmo um idoso e um profissio-
nal de saúde -, e abrir a campanha 
nacional no dia seguinte.

Apesar de afirmar que não faz 
“marketing”, ao criticar Doria, o 
general recebeu governadores em 
Guarulhos (SP), mais cedo, para 
uma cerimônia que simbolizava 
a entrega das doses, mas ganhou 
tom de defesa do ministro. Horas 
após o evento, porém, um dos 
auxiliares de Pazuello escreveu a 
secretários locais que as entregas 
podem atrasar, o que pode frustrar 
planos de vacinação imediata.  (AE)

do apenas aval do governo da 
China. Das 8,7 milhões de do-
ses previstas em contrato para 
entrega até 31 de janeiro, 6 mi-
lhões já foram encaminhadas. 
As demais devem seguir até o 
final deste mês. A programação 
prevê que até abril o Butantan 
entregue ao Ministério da Saúde 
46 milhões de doses da vacina.

Em seu discurso, o gover-
nador João Doria reforçou 
sobre o início da vacinação em 
cinco grandes hospitais do in-
terior, em Campinas, Botucatu, 
Ribeirão Preto, Marília e São 
José do Rio Preto, e elogiou o 
programa estadual de imuniza-
ção. “Temos seringas, agulhas 
e equipamentos de proteção 
individual graças a um plane-
jamento iniciado em outubro e 
revalidado em reuniões da Se-
cretaria de Saúde”, pontuou.

“Com planejamento, com 
estrutura e com uma equipe 
responsável, sem nenhuma 
visão ideológica, partidário e 
política, e sim com visão téc-
nica, de obediência à ciência, 
nós estamos realizando esse 
programa de vacinação em São 
Paulo”, completou o governa-
dor. (Reportagem Local) 
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Só dez Estados receberam doses 
da Coronavac nesta segunda-feira
Pazuello admitiu entraves de logística para distribuição das doses da vacina

O governo federal enfren-
tou problemas logísticos para 
distribuir as doses da Coro-
navac nesta segunda-feira (18), 
de acordo com a programação 
inicial. Depois do pontapé de 
São Paulo neste domingo, Rio 
e Santa Catarina também já 
estão aplicando o imunizante. 
Além desse locais, só outros 
sete Estados receberam as 
doses até agora: Tocantins, 
Piauí, Ceará; Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Goiás 
e Distrito Federal. O Rio 
Grande do Sul planejava rece-
ber e iniciar a sua campanha 
ainda na noite desta segunda.

Moradora do abrigo Cristo 
Redentor, Terezinha da Con-
ceição, de 80 anos, foi a primeira 
idosa vacinada no Rio. Ela rece-
beu uma dose do imunizante 
contra a covid-19 por volta das 
18h20, junto ao Cristo Reden-
tor. Terezinha foi vacinada se-
gundos depois da técnica de 
enfermagem Dulcineia da Silva 
Lopes, que se tornou assim a 
primeira carioca imunizada.

Apesar de todo o simbo-
lismo de se aplicar a primeira 
vacina do Rio junto ao Cristo 
Redentor, os alertas das au-
toridades públicas de que as 
medidas de distanciamento 
social devem continuar não 
foram seguidos. Dezenas 
de jornalistas e convidados 
acabaram se aglomerando no 

local e não houve verificação 
da temperatura.

Santa Catarina iniciou nesta 
segunda-feira a distribuição das 
144 mil doses da vacina. Em ato 
simbólico realizado no Instituto 
de Cardiologia, a Secretaria de 
Saúde do Estado iniciou a vaci-
nação com três representantes 
dos grupos prioritários: um 
enfermeiro, um idoso, e uma 
mulher indígena.

O Estado esperava receber 
pelo menos 210 mil doses da 
vacina do Butantã, mas o quan-
titativo enviado veio abaixo do 
esperado. Com isso, o governo 

catarinense deve refazer os cál-
culos de distribuição das doses 
entre os 295 municípios.

n  ATRASO
Depois de Estados registra-

rem atrasos no recebimento 
das vacinas contra a covid-19, 
o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, admitiu entraves de 
logística para a distribuição dos 
imunizantes, que foi antecipa-
da para esta segunda-feira a pe-
dido de governadores, segundo 
ele. Em coletiva de imprensa no 
Palácio do Planalto, Pazuell o 
também afirmou que não há 

risco de falta de doses para a 
etapa inicial da vacinação nas 
próximas semanas.

“Os governadores em co-
mum acordo me solicitaram que 
eu acelerasse ao máximo a dis-
tribuição para que eles pudes-
sem começar imediatamente 
ainda hoje (ontem)”, disse. A 
mudança na data impactou 
nos planos de voos, de acordo 
com o ministro. “Aquilo que 
era planejado até hoje às 8h da 
manhã para acontecer durante 
o dia está sendo encurtado para 
poder atender o pedido dos go-
vernadores”, justificou. (AE)

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ao todo, nesta primeira etapa, o Brasil conta com seis milhões de doses do imunizante
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Doria e Pazuello divergem sobre 
financiamento da Coronavac

Saída da Ford do Brasil é segunda onda 
de  desindustrialização recente

Brasil passa das 210 mil mortes causadas 
pela pandemia do novo coronavírus

Eduardo Pazuello diz que fez tudo 
por Manaus e reclama da imprensa

Enem 2020: 51,5% dos inscritos 
não comparecem ao exame

AINDA 
É NOTÍCIA

O pagamento por 6 mi lhões 
de doses da vacina Coronavac, 
que estavam em poder do Insti-
tuto Butantan, expõe versões 
divergentes entre o governador 
João Doria (PSDB) e o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello.

Em evento no Hospital das 
Clínicas de São Paulo após a 
aprovação do uso emergencial 
das vacinas Coronavac e de Ox-
ford pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
Doria disse que ficou “atônito” 
com o que disse Pazuello. “Diz 
que foi com o dinheiro do SUS, 
é inacreditável”, comentou. 
“Não há um centavo do gover-

O movimento de saída do 
Brasil de multinacionais da in-
dústria é uma segunda onda 
da desindustrialização que 
começou na recessão anterior, 
de 2014. Na avaliação do ge-
rente executivo de Economia 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Renato da 
Fonseca, o anúncio da Ford 
e de outras empresas segue o 
mesmo roteiro visto há pou-
cos anos em setores como 
metalurgia e petroquímica. 
Para Fonseca, a solução passa 

O Brasil passou das 210 
mil mortes ocasionadas pela 
pandemia do novo coro-
navírus. Nas últimas 24 horas, 
as autoridades de saúde re-
gistraram 452 óbitos pela co-
vid-19. Com isso, o total de 
mortes chegou a 210.299. Há 
2.766 óbitos em investigação 
por equipes de saúde.

A atualização da situação de 
casos e mortes causados pela 
pandemia foi divulgada pelo 
Ministério da Saúde na noite 

O ministro da Saúde, 
Eduar do Pazuello, voltou a 
tentar afastar do governo 
federal de qualquer respon-
sabilidades pelo colapso de 
saúde em Manaus (AM). Des-
de a semana passada, a cidade 
não tem oxigênio para todos 
os pacientes da covid-19 e até 
para bebês prematuros.

“Fizemos tudo o que tinha 
de fazer. Estamos fazendo e va-
mos continuar fazendo”, disse 
Pazuello nesta segunda-feira 

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2020 tem 
abstenção de 51,5% dos can-
didatos inscritos, de acordo 
com o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep). 
Do total de 5.523.029 inscri-
tos para a versão impressa 
do Enem, que começou a ser 
aplicada neste domingo (17), 
2.842.332 faltaram às provas.

Segundo o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, 
a abstenção recorde se deve 

no federal até agora para vacina, 
nem estudo, compra, pesquisa, 
nada”, acrescentou.

Já o ministro da Saúde, em 
outra entrevista, disse que “tudo 
o que foi comprado pelo Butan-
tan foi com recursos do SUS, 
sem um centavo de São Paulo”. 
“Trabalhamos com o Butantan 
no desenvolvimento da vacina 
desde o início”, acrescentou o 
ministro, observando que “ne-
nhuma dose pode ser retirada 
do contrato do ministério com 
o Butantan”. “Tudo o que tem 
no Butantan é contratado pelo 
Ministério da Saúde, de forma 
integral”, afirmou. (AE)

pela reforma tributária e in-
vestimentos mais robustos 
em energia e infraestrutura 
para exportações.

A japonesa Sony anunciou 
o fim da produção na fábrica 
em Manaus (AM) até março 
deste ano. A também japone-
sa Mitutoyo fechou a planta 
de instrumentos de medição 
em Suzano (SP) em outubro. 
Já o grupo farmacêutico suíço 
Roche anunciou que deixará 
de fabricar medicamentos até 
2024. (AE)

desta segunda-feira (18).
A contabilização de pessoas 

infectadas desde o início da 
pandemia alcançou 8.511.770. 
Entre domingo e esta segun-
da-feira foram acrescidos às 
estatísticas 23.671 novos diag-
nósticos positivos. 

Na lista de estados com mais 
mortes o topo é ocupado por São 
Paulo (49.987), Rio de Janeiro 
(27.805), Minas Gerais (13.483), 
Ceará (10.223) e Pernambuco 
(10.031).  (Agência Brasil)

(18) no Palácio do Planalto, em 
entrevista.

O general negou a lentidão 
do governo federal para ofer-
ecer ajuda na entrega de insu-
mos como o oxigênio e culpou 
a imprensa: “Tudo é noticiado 
e apresentado diariamente. 
Nada disso chega desta forma 
a nossa população”, disse. 
“Essa é a nossa guerra. A guer-
ra contra as pessoas que estão 
manipulando nosso país há 
muitos anos”, completou. (AE)

principalmente ao medo da 
pandemia e a campanhas con-
trárias à realização do exame. 
Apesar disso, considera a apli-
cação vitoriosa. No ano pas-
sado, a abstenção no primeiro 
dia do Enem foi 23%. “Fico sa-
tisfeito com o que fizemos no 
meio de uma pandemia”, diz, 
“(Quero) qualificar o Enem no 
meio de uma pandemia como 
algo vitorioso para não atrasar 
mais a vida de milhões de es-
tudantes”, destacou o minis-
tro. (Agência Brasil)
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Balança comercial 
do ABC fecha 2020 
com superávit de 
US$ 591 milhões

Saldo reflete queda de 13% nas exportações e de 29% 
nas importações, ambas no nível mais baixo desde 2003

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A forte queda de 31,6% na 
pro dução brasileira de veícu
los de  rrubou a importação de 
au tope ças e insumos indus
triais para o setor automotivo 
e ajudou o ABC a voltar a ter 
superávit em sua balança co
mercial no ano passado.

Os sete municípios encerra
ram 2020 com saldo comercial 
de US$ 590,8 mi  lhões, resulta
do que recolocou a região no 
ter re no positivo após o déficit 
de US$ 16,4 milhões registra
do em 2019, segundo dados do 
Ministério da Economia com pi
lados pelo Diário Regional.

No ano passado, a pande
mia do novo coronavírus afetou 
tan to as ex portações como as 
importações do ABC. Os em
barques para o exterior caíram 
13,1%, para US$ 3,29 bi   lhões, 
pior resultado desde 2003. O 
sal do só foi positivo porque o 
tombo nas compras de outros 

países foi ain da maior – 29%, 
para US$ 2,70 bilhões, tam  bém 
o pior desempenho desde 2003.

Nos dois casos, o recuo se 
deve à redução na atividade 
econômica decorrente da cri
se sa ni tá ria, tanto no exte rior 
como no Brasil. A demanda 
por produtos importados tam
bém foi prejudicado pelo dólar, 
que encerrou o ano com alta de 
quase 30%, a quase R$ 5,20.

 Co mo resultado, a corrente 
de comér cio (soma das expor-
tações com as impor tações) da 
região caiu 21%, para pou co 
menos de US$ 6 bi lhões, pior 
resultado em 17 anos.

A corrente de comércio é 
um importante indicador de 
dinamismo da economia e de 
inserção de uma determinada 
região no mercado global.

A queda nas importações 
re  fletiu, principalmente, o re
cuo de 47,2% nas compras ex 
ternas de peças e insumos para 
o setor automotivo, principal 
pauta im portadora do ABC. 

Se gundo o Ministério da Eco
nomia, essa rubrica despen
cou de US$ 736,5 mi lhões em 
2019 pa ra US$ 388,7 mi lhões 
no ano passado – como resul
tado da redução na produção 
de veículos, especialmente no 
segundo trimestre de 2020.

Pelo lado das exportações, 
os embarques de veículos e 
autopeças – principal pauta ex
portadora da região  –  caíram 
6,2%, para US$ 1,75 bilhão. 

Entre os cinco produtos mais 
enviados por empresas do ABC 
também foram registradas que  
das nas vendas de má quinas 
(-37,8%), produtos de borracha 
(-31,9%) e plástico (-13,5%).

n PAÍSES
A Argentina continua sendo 

o principal parceiro comer cial 
do ABC. Apesar da crise no país 
vi zinho, agravada pela pande
mia de covid19, as vendas pa ra 

os “hermanos” cresceram 17%, 
para US$ 956,4 milhões.  Porém, 
houve forte redução nos embar
ques para México (-18,5%), Chile 
(-31,6%) e Colômbia (-19,1%).

Com isso, a participação da 
Argentina nos embarques da 
re gião cresceu de 21,5% em 
2019 para 29% no ano pas
sado. Segundo país que mais 
compra produtos dos sete mu
nicípios, os Estados Unidos 
têm participação de 12%.

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

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local
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IBOVESPA

+0,74%
121.242 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,304 R$ 5,305
Turismo R$ 5,32 R$ 5,46

Volume: R$ 49,74 bilhões
Maiores altas:  WEG ON (+7,02%), 
Grupo Natura ON (+5,16%)
Maiores baixas:  Equatorial ON 
(-2,14%), PetroRio ON (-1,94%)
Variação em 2020: +1,87%
Variação no mês: +1,87%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,405 R$ 6,407
Turismo R$ 6,44 R$ 6,60

Petrobras eleva em 8% o preço da gasolina e mantém o do diesel

A Petrobras elevou o preço 
médio da gasolina nas refina
rias em cerca de 8% a partir de 
hoje (19), após três semanas 
sem mudanças nas cotações. 
O diesel, que teve o último rea
juste também há três semanas, 
foi mantido, apesar de especia
listas e agentes do mercado 
apontarem defasagem ante va
lores praticados no exterior. 

O preço médio do litro da 
gasolina vendida pela Petro
bras em suas refinarias passa 
de R$ 1,84 para R$ 1,98, o que 
representa alta de R$ 0,15, em 

média. Esse foi o primeiro au
mento do ano. O último ocor
reu no dia 29 de dezembro. 

“Os preços praticados pela 
Petrobras têm como referên
cia os preços de paridade de 
importação e, desta maneira, 
acompanham as variações do 
valor do produto no mercado 
internacional e da taxa de câm
bio, para cima e para baixo”, 
informou a empresa por meio 
de sua assessoria de imprensa, 
acrescentando que, em 2020, 
o preço médio da gasolina em 
suas refinarias atingiu mínimo 

de R$ 0,91 por litro.
Paralelamente, a petrolífera 

saiu em defesa da sua política 
de preços em relação ao diesel, 
combustível que está no topo 
das insatisfações dos caminho
neiros com o governo Jair Bol
sonaro, e listou uma série de 
res postas para justificar even
tuais aumentos concedidos ou 
que possam vir a ser feitos es
te ano, diante de preços de pe
tróleo em franca recuperação.

Como se estivesse respon
dendo a perguntas de usuários 
de diesel, a coluna Fatos e Da-

dos da Petrobras, disponível no 
site da companhia, informa 
que o Brasil não tem o diesel 
mais caro do mundo, já que 121 
países praticam preço mais alto 
do que a Petrobras, monopolis
ta em refino no Brasil. “No iní
cio de janeiro o preço do diesel 
na bomba era 27,4% inferior à 
média mundial”, informou.

O preço que a petrolífera 
pratica nas refinarias corres
ponde a 48% do valor total 
nos postos de combustível, 
quando é acrescido da parte de 
distribuição e revenda (15%), 

o custo do biodiesel (14%) e o 
impostos (23%).

A estatal informa que em 
2020 houve queda de 14% no 
preço do diesel, com o com
bustível começando o ano em  
R$ 2,33 o litro nas refinarias e 
fechando em R$ 2,02/litro.

Segundo a Petrobras, é ne
cessário seguir as cotações inter
nacionais do diesel e dos demais 
combustíveis por causa da limi
tação das refinarias no Brasil, 
que não atendem todo o mer
cado, sendo necessário importar 
o produto. “Estas im portações 

representam importante com
petição no mercado brasileiro de 
combustíveis e ajudam a regular 
o preço ofe recido aos consumi
dores”, afirma a Petrobras, em 
dissonância com os importado
res de combustível, que acusam 
a estatal de não repassar todo 
aumento do mercado interna
cional para segurar a inflação, o 
que é negado pela companhia.

A Petrobras também descar
ta praticar um preço nacional, 
como sugere um dos grupos 
de caminhoneiros insatisfeito 
com a política da estatal. (AE)

Com coluna “Fatos e Dados”, estatal sai em defesa de sua política de preços para o diesel, que é motivo de reclamações dos caminhoneiros

EXPORTAÇÕES ABC

Fonte: Ministério da Economia
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Embarques caíram 13,1% em 2020, para US$ 3,29 bilhões
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Projeto visa intensificar a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica em medida protetiva
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Reprodução Facebook

Patty Ferreira: ‘projeto vai agilizar o acompanhamento”

Entre as primeiras ações de 
início de governo, o prefeito de 
Diadema, José de Filippi, insti
tuiu o Projeto Patrulha Maria 
da Penha, como forma de pre
venir a violência doméstica e o 
feminicídio. O decreto, publi
cado neste final de semana, de
termina prazo de 90 dias para 
que a Se cretaria de Defesa So
cial implemente a medida, que 
será rea lizado em parceria com 
a Casa Beth Lobo e apoio da 
Guarda Civil Municipal (GCM). 

De acordo com o secretário 
municipal de Defesa Social 
Benedito Mariano, a proteção 
das mulheres vítimas de vio
lência é uma das prioridades do 
governo. Segundo Mariano,  a 
prefeitura agilizou a publicação 
do decreto porque há neces
sidade de maior fiscalização 
do cumprimento  da Lei Maria 
da Penha e das providências 
adotadas pelo sistema judiciário 
quando da desobediência das 
medidas protetivas. “Infeliz
mente, a situação de violência 
contra a mulher cresceu durante 
a quarentena decorrente da 
pandemia”, disse.

O Projeto Patrulha Maria da 
Penha vai  atuar e investir em 
ações preventivas. Para isso, o 

trabalho será em parceria com 
a Casa Beth Lobo – Centro de 
Referência da Mulher em Situa
ção de Violência Doméstica, 
serviço ligado à Secretaria Mu
nicipal de Assistência Social e 
Cidadania (SASC) que oferece 
atendimento psicossocial indi
vidual, com foco na situação de 
violência de gênero.

O policiamento caberá à 
GCM que, de imediato, vai 
definir a equipe e organizar um 
curso de treinamento que in
clua, principalmente, questões 
de gênero, além de abordar os 
vários tipos de violência do
méstica e familiar e sobre a rede 
especializada de atendimento.

n VISITAS
As equipes do Patrulha Ma

ria da Penha vão contar com 
viaturas da GCM devidamente 
identificadas com a logomarca 
do projeto. O programa consiste 
na realização de visitas residen
ciais periódicas em situações em 
que já tenham sido emitidas as 
medidas protetivas em defesa 
de vítimas de agressão.

Outra tarefa será fiscalizar 
o cumprimento das medidas 
protetivas por parte do autor de 
violência. A Patrulha também 

poderá subsidiar com novos ele
mentos de prova a revisão de de
cisões de indeferimento de con
cessão das medidas protetivas. 
Em caso de descumprimento, 
a Patrulha vai, primeiramente, 
orientar a vítima a registrar 
novo Boletim de Ocorrência e, 
em seguida, informar o Minis
tério Público e a Delegacia de 
Defesa  da Mulher de Diadema.

“Se for necessário e do in
teresse da mulher, pode ser 
registrado boletim de ocorrên
cia e solicitadas outras medidas 
protetivas de urgência, na Del

egacia de Defesa da Mulher e 
outras delegacias”, explica a vice
prefeita Patty Ferreira que tam
bém responde pela secretaria 
de Assistência Social e Cidada
nia (SASC). “Com a Patrulha 
Maria da Penha, o acompanha
mento das medidas protetivas 
de urgência pode ser mais ade
quado, em termos de agilidade e 
abordagem”, explicou.

Serviço  Casa Beth Lobo,  
rua das Turmalinas, 35 – Cen
tro. Tel.: 40430737;  Central de 
Operações da GCM  ligue 153. 
(Reportagem Local)

Para prevenir a violência doméstica, 
Diadema cria Patrulha Maria da Penha

Revitalizado, 
Espaço Verde Chico 
Mendes é reaberto 

ao público

Ribeirão Pires 
inicia Plano de 

Recuperação de 
Escolas Municipais

Considerado um dos princi
pais cartões postais de São Caeta
no, o Espaço Verde Chico Mendes 
reabriu para a população nesta 
segundafeira (18), revitalizado. 
O local passou por melhorias 
como a substituição dos muros 
de fechamento por gradil orso
metal, reformulação da entrada 
de veículos e a criação de passa
gem exclusiva para quem chega 
a pé. O local também recebeu 
outras melhorias exe cutadas pela 
Secretaria de Serviços Urbanos e 
pelo  Sistema de Água, Esgoto e 
Saneamento Ambiental (Saesa).

“Assim que chegam, os visi
tantes percebem as diferenças, 
por conta das duas entradas: a de 
veículos e a de pedestres. Além 
disso, todas as traves das quadras 
de futsal e os aros da de basquete 
são novos, bem como das qua
dras específicas de vôlei de areia e 
infantil”, explicou o secretário da 
Sesurb, Iliomar Darronqui, que 
ressaltou que o parque recebeu re
visão geral de iluminação e agora 
será com LED, dando mais con
forto, segurança e também eco
nomia de energia de cerca de 60% 
ao que era gasto anteriormente.

“A abertura do Chico Mendes 
reformado fortalece a autoestima 
da nossa população neste mo
mento tão difícil. Que possamos 
usálo dentro das premissas de 
distanciamento e promoção à 
saúde”, destacou o prefeito Tite 
Campanella. (RL)

A Secretaria de Educação de 
Ribeirão Pires deu início ao Plano 
de Recuperação de Escolas Mu
nicipais. Após série de vistorias 
técnicas, relatório apontou as 
demandas das unidades e as in
tervenções que são prioritárias 
para garantir o retorno seguro de 
estudantes e de profissionais da 
rede. Inicialmente, o trabalho está 
sendo feito com recursos e equipe 
própria da prefeitura.

“Estamos dando prioridade 
às intervenções essenciais para 
dar segurança a nossos alunos e 
profissionais de ensino com a re
tomada gradativa das atividades 
presenciais. Levantamos nas 
vistorias a necessidade de peque
nos e grandes reparos, desde a 
manutenção de telhados até a 
troca de janelas. Nossas equipes 
já estão nas unidades trabalhan
do para solucionar os principais 
problemas identificados”, expli
cou a secretária de Educação, Rosi 
Ribeiro de Marco.

Estão em andamento ser
viços como corte de mato, lim
peza, reparos em janelas, pisos e 
paredes, revisão da rede elétrica 
e de abastecimento de água, pin
tura, entre outros.

“Além dos cuidados que te
remos na prevenção da covid19, 
é fundamental que os equipa
mentos públicos também este
jam em condições de receber os 
alunos”, afirmou o prefeito Clovis 
Volpi. (Reportagem Local)
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Durante a pandemia, a incidência de ansiedade e de depressão foi, respectivamente, quatro e três vezes mais frequente
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Em tempos de pandemia, 
falar sobre saúde mental gan-
hou sentido de urgência. Isola-
mento, perda de entes queri-
dos, medo do futuro, tudo isso 
passou a fazer parte da vida 
das pessoas nos últimos meses, 
ampliando a necessidade de de-
bater ações em prol do tema.

Segundo estudo publicado 
na revista científica Psychiatry 
Research sobre os impactos da 
Covid-19 na saúde mental da 
população mundial, a incidên-
cia de ansiedade e de depressão 
foi, respectivamente, quatro 
e três vezes mais frequente 
quando comparada aos dados 
levantados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) nos 
últimos anos.

A psicóloga Natália Reis Mo-
randi, da Rede de Hospitais São 
Camilo de São Paulo, alerta para 
os efeitos deste aumento em 
médio e longo prazo. “Alterações 
na qualidade do sono e da ali-
mentação, bem como a perda de 
interesse nas atividades cotidi-
anas, além da dificuldade para 
lidar com problemas do dia a dia 
e tomar decisões, estão entre os 
sinais mais relatados entre os 
pacientes”, destaca.

A especialista ressalta que 
sintomas como esses podem 
evoluir para problemas mais 
graves e tendem a aumentar 
quando a pessoa deixa de procu-
rar ajuda profissional.

Natália explica que a mu-
dança nos hábitos sociais 
pode afetar a forma como as 
pessoas se organizam no dia a 
dia e os efeitos disso são dev-
astadores quando não há um 
acompanhamento.

“A saúde mental pode gerar 
danos sérios à saúde de maneira 
geral, como doenças cardíacas, 
alterações na pressão arterial e 
problemas digestivos, por exem-
plo, impactando a qualidade de 
vida das pessoas”, alerta.

JANEIRO BRANCO
Ampliar a discussão e cons-

cientizar a população sobre 
a importância de cuidar da 
saúde mental é de extrema 
relevância no cenário atual 
em que vivemos. Este mês é 
rea lizada a Campanha Janeiro 
Branco, para trazer informação 
à população, além de divulgar di-
cas de prevenção com o objetivo 
de mostrar que a saúde mental 
deve ser levada a sério. 

n ROTINA
Donata Hamada, psicóloga e 

Supervisora de Saúde Mental na 
Amparo Saúde, destaca a a im-
portância de criarmos uma ro-
tina diária. “Além de nos ajudar 
com responsabilidades e vícios, 
a rotina faz com que sejamos ob-
rigados a viver o hoje. Se temos 
uma lista de afazeres para o dia, 
somos menos tentados a nos 
prender às angústias do passado 

ou aos anseios do futuro.”
Segundo a psicóloga, ter um 

horário para acordar, dormir, 
trabalhar e, principalmente, 
para cuidar de si, é essencial 
para uma vida mais saudável. 
“Precisamos reservar pelo me-
nos 30 minutos do dia, todos 
os dias, para cuidarmos de nós”, 
afirma Donata, que sugere algu-
mas práticas básicas de autocui-
dado, como  praticar atividade 

Especialistas alertam que saúde mental 
deve estar entre as prioaridades de 2021

física, dançar, cantar, manter 
uma alimentação balanceada e 
fazer terapia. “Hábitos e atitudes 
saudáveis para com nós mesmos 
são bem-vindos a nosso corpo 
e mente, e não há problema em 
procurar ajuda ” complementa.

“Quando ações rotineiras 
passam a incomodar, é um sinal 
de alerta para que a pessoa pro-
cure um profissional”, explica. 
(Reportagem Local)

Governo de SP lança 
site para pré-cadastro 
da vacinação contra 

o coronavírus
O governo de São 

Paulo lançou o site www.
vacinaja.sp.gov.br para 
agilizar a campanha de 
vacinação contra a co-
vid-19 no Estado. Neo 
portal, todas as pessoas 
aptas a receber a vaci-
na do Butantan podem 
fazer um pré-cadastro. 
Nesta primeira etapa, o 
grupo prio ritário é for-
mado por profissionais 
de saúde e indígenas.

O pré-cadastro não é 
um agendamento, mas 
vai garantir um aten-
dimento mais rápido 
nos locais de vacinação 
e evitar a formação de 
aglo merações. O forneci-
mento das informações é 
opcional, mas a partici-
pação de cada um vai aju-
dar toda a sociedade. 

Quem não conseguir 
fazer o pré-cadastro não 
precisa se preocupar, 
pois a vacinação também 
será feita sem ele. Ape-
nas será necessário fazer 
o cadastro completo na 
unidade de vacinação. 
A maior parte dos pro-
fissionais de saúde vai 
receber a vacina nos seus 
locais de trabalho. (Re-
portagem Local)

Primeira vacinada do país, Mônica Calazans ajuda a salvar vidas
A enfermeira Mônica Cala-

zans, 54, foi a primeira brasilei-
ra imunizada com a vacina do 
Butantan contra a covid-19 
no país. Mulher, negra e com 
perfil de alto risco para compli-
cações provocadas pelo coro-
navírus, não deixou de atuar 
nos hospitais da capital pau-
lista para ajudar a salvar vidas. 
Para Mônica, a campanha de 
imunização é uma oportuni-
dade de recomeço para toda a 
população do Brasil.

“Não é apenas uma vacina. 
É o recomeço de uma vida que 
pode ser justa, sem precon-
ceitos e com garantia de que 
todos nós teremos as mesmas 
condições de viver dignamente, 
com saúde e bem-estar”, afir-
mou a enfermeira, que é obesa, 
hipertensa e diabética.

Em maio, quando a primei-
ra onda da pandemia entrava 
na fase de pico em São Paulo, 
Mônica decidiu se inscrever 
para vagas de enfermagem com 
contrato por tempo determi-
nado. Entre vários hospitais, 
escolheu trabalhar no Instituto 

de Infectologia Emílio Ribas 
mesmo sabendo que estaria no 
epicentro do combate ao coro-
navírus. “A vocação falou mais 
alto”, afirmou.

Residente em Itaquera, na 
zona leste da capital, Mônica tra-
balha em turnos de 12 horas, em 
dias alternados, na UTI do Emí-
lio Ribas, hospital de referência 
para casos graves de covid-19. 
O setor tem 60 leitos exclusivos 
para o atendimento a pacientes 
com coronavírus, com taxa de 
ocupação média de 90%.

Mulher de muitos re-
começos, Mônica atuou como 
auxiliar de enfermagem duran-
te 26 anos e decidiu fazer facul-
dade já numa fase mais madura, 
obtendo o diploma aos 47 anos. 
“Quem cuida do outro tem que 
ter determinação e não pode 
ter medo. É lógico que eu tenho 
me cuidado muito na pandemia 
toda. Preciso estar saudável 
para poder me dedicar. Quem 
tem um dom de cuidar do outro 
sabe sentir a dor do outro e ja-
mais o abandona,” disse.

Viúva, Mônica mora com o 

filho, de 30 anos, e cuida da mãe, 
que aos 72 anos vive sozi nha em 
outra casa. Por isso, a enfermeira 
é minuciosa nos cuidados de 
higiene e distanciamento tanto 
no trabalho quanto em casa - 
até agora, nenhum dos três foi 
contaminado pelo coronavírus. 
Apesar disso, Mônica viu o 
coronavírus afetar sua família 
quando o irmão caçula, que é 
auxiliar de enfermagem e tem 
44 anos, ficou internado por 20 
dias devido à doença.

Apesar da rotina intensa, 
a enfermeira mantém o oti-
mismo e o equilíbrio emocio-
nal. Torcedora do Corinthians, 
Mônica aproveita as folgas no 
hospital para assistir aos jogos 
do clube de coração. Tmbém é 
fã de de séries de TV e das can-
ções de Seu Jorge.

Mônica se apoia na fé para 
manter a confiança e faz ora-
ções diariamente por si própria, 
familiares, colegas do trabalho 
e, principalmente, pelos pa-
cientes. “Tenho sempre em 
mente que não posso me abater 
porque os pacientes precisam 

de mim. Tenho sempre uma 
palavra de positividade e de 
que vamos sair dessa situação. 
O que também me ajuda é o 
prazer que sinto com o meu tra-
balho”, afirmou.

n PRIMEIRA VACINADORA
A primeira vacinadora do 

Brasil também é mulher e en-
fermeira. Jéssica Pires de Ca-
margo, 30, atua na Coordena-
doria de Controle de Doenças e 

Aos 54 anos, enfermeira não deixou de atuar em hospitais e afirma que campanha “é recomeço de vida digna para todos”

mestre em Saúde Coletiva pela 
Santa Casa de São Paulo.

Com histórico de atuação 
em clínicas de vacinação e uni-
dades de Vigilância em Saúde, 
Jéssica já aplicou milhares de 
doses em campanhas do SUS 
contra febre amarela, gripe, 
sarampo e outras doenças. Para 
Jéssica, o início da vacinação 
contra a covid-19 é um marco 
histórico na própria carreira e, 
sobretudo, para o Brasil.

“Não esperava ser a pessoa a 
aplicar esta primeira dose. Isto 
me enche de orgulho e esperança 
de que mais pessoas sejam prote-
gidas da COVID-19 e que outros 
colegas de profissão possam sen-
tir a mesma satisfação que sinto 
ao fazer parte disso. São mais 
de 52 mil profissionais de saúde 
mobilizados nesta campanha e 
cada um deve receber o devido 
reconhecimento”, afirmou Jés-
sica. (Reportagem Local)

Mônica: “teremos 
as mesmas condições 
de viver dignamente, 
com saúde e 
bem-estar”

 Distanciamento social longo pode trazer angústias e levar à depressão
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Roteiro do Bom Apetite

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

ä

avisos

Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio de diadeMa

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

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

Saúde e Segurança para sua Empresa

Indicador de Saúde

LiGa de futeBoL de saLÃo de 
sÃo Bernardo do caMPo

asseMBLÉia GeraL eXtraordinÁria
edital de convocação 

Convocamos os clubes filiados com direito a 
voto para a assembleia geral extraordinária a 
ser realizada no dia 04 de Fevereiro de 2021, 
em primeira chamada com a presença da 
maioria absoluta dos filiados as 14h e em se-
gunda  após 60 minutos, com a presença de 
1/3 de filiados, conforme determina o Estatuto 
social, na sede da Liga na Av. Armando Ítalo 
Setti, n° 901, Baeta Neves. Com a seguinte 
ordem do dia:
I – Alteração do Estatuto
II – Eleição e posse da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal.         
São Bernardo do Campo, 13 Janeiro de 2021
João vitor Melegaro dantas - Presidente

PORTARIA N° 186, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.   
NOMEIA servidor público para exercer a função de 
Ordenador de Despesas Secundário junto a Secre-
taria de Assuntos Jurídicos. JOSÉ DE FILIPPI JÚ-
NIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado de 
São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 59 e 63 da 
Lei Complementar Municipal nº 36, de 17 de março 
de 1995, o disposto no art. 1º, do Decreto nº 4.849, 
de 31 de julho de 1996, e o disposto no art. 16, da 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos autos 
do Processo Administrativo Interno nº 35.009/01. 
RESOLVE. I - NOMEAR a servidora DOMITILA DU-
ARTE ALVES, prontuário nº 109.294, ocupante do 
cargo de Procuradora Geral do Município, com lo-
tação junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos, para 
exercer a função de Ordenador de Despesas Se-
cundário, nos termos do que dispõem os arts. 59 e 
63, da Lei Complementar Municipal nº 36, de 17 de 
março de 1995, o art. 1º, do Decreto nº 4.849, de 31 
de julho de 1996, e o art. 16, da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000.  II - PUBLIQUE-SE. 
Diadema, 18 de janeiro de 2021. JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR/ Prefeito Municipa

PORTARIA Nº 185 DE 18 DE JANEIRO DE 2021. 
NOMEIA servidor público para exercer a função de 
Ordenador de Despesa Secundário junto à Secre-
taria de Assuntos Jurídicos. JOSÉ DE FILIPPI JÚ-
NIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais; CONSIDERANDO o disposto nos artigos 59 
e 63 da Lei Complementar nº 36, de 17 de março de 
1995, o disposto no art. 1º do Decreto nº 4.849, de 
31 de julho de 1996,o disposto no art. 10, II, da Lei 
nº 3.495, de 19 de dezembro de 2014, alterada pela 
Lei nº 3.849, de 26 de abril de 2019,  e o dispos-
to no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 04 de maio de 2000; e CONSIDERANDO ainda 
o que consta dos autos do Processo Administrati-
vo Interno n° 35.009/01. RESOLVE. I – NOMEAR 
o servidor MARCELLO ESPINOSA, prontuário nº 
107.131, ocupante do cargo de Procurador do Mu-
nicípio, com lotação junto à Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, para exercer a função de Ordenador de 
Despesa Secundário, nos termos do que dispõem 
os artigos 59 e 63 da Lei Complementar nº 36, de 17 
de março de 1995, o disposto no art. 1º do Decreto 
nº 4.849, de 31 de julho de 1996,o disposto no art. 
10, II, da Lei nº 3.495, de 19 de dezembro de 2014, 
alterada pela Lei nº 3.849, de 26 de abril de 2019, e 
o disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000. II - PUBLIQUE-SE. 
Diadema, 18 de janeiro de 2021. JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR/Prefeito Municipal

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

ERRATA DA PUBLICAÇÃO, do dia 29 de de-
zembro de 2020, página 8, do Diário Regional 
de Diadema.
ONDE SE LÊ:
“PORTARIA Nº 341, de 28/12/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, 
a contar de 01/01/2021, o(a) Sr(a). MONICA 
APARECIDA GALEAZZO LUCCHESI, pron-
tuário nº 105.561, Cirurgião Dentista, do qua-
dro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal 
de Diadema.”
LEIA-SE:
“PORTARIA Nº 341, de 28/12/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, 
a contar de 01/02/2021, o(a) Sr(a). MONICA 
APARECIDA GALEAZZO LUCCHESI, pron-
tuário nº 105.561, Cirurgião Dentista, do qua-
dro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal 
de Diadema.”

instituto de PrevidÊncia 
do servidor MuniciPaL de diadeMa

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA Nº 403, de 29/12/2020: Re-ratifica 
a Portaria nº 167, de 06/07/2020, que aposen-
tou o(a) Sr(a) MARIA CRISTINA DE SOUZA 
COSMAI, prontuário nº 111.462, para fazer o 
percentual dos proventos mensais proporcio-
nais, como sendo de 69,4703%, incidentes 
sobre a média calculada.
PORTARIA Nº 404, de 29/12/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, a 
contar de 01/11/2020, o(a) Sr(a). MARLI DA 
SILVA MINNITTI, prontuário nº 106.633, Téc-
nico em Contabilidade, do quadro de pessoal 
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 405, de 29/12/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo especial, a contar 
de 01/11/2020, o(a) Sr(a). ADRIANA MAR-
TINS, prontuário nº 106.785, Técnico em 
Laboratório, do quadro de pessoal efetivo da 
Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 406, de 29/12/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, 
a contar de 01/11/2020, o(a) Sr(a). CLERIA 
BEATRIZ PENA, prontuário nº 105.637, Aten-
dente de Consultório Dentário, do quadro de 
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de 
Diadema.
PORTARIA Nº 407, de 29/12/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo de contribuição, 
a contar de 01/01/2021, o(a) Sr(a). DAVID 
BARRETO JUNIOR, prontuário nº 105.977, 
Médico, do quadro de pessoal efetivo da Pre-
feitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 408, de 29/12/2020: aposenta 
voluntariamente por tempo especial, a con-
tar de 01/08/2020, o(a) Sr(a). ELISABETE 
APARECIDA CORDOBA DE MIRANDA OLI-
VEIRA, prontuário nº 106.288, Assistente de 
Enfermagem Nível II, do quadro de pessoal 
efetivo da Prefeitura Municipal de Diadema.
PORTARIA Nº 409, de 29/12/2020: concede 
Pensão por Morte ao Sr. SIVALDO NUNES 
DOS SANTOS, RG nº 11.750.993-0, em ra-
zão do falecimento da Sra. LEILA BARBOZA 
DOS SANTOS, que à época de seu faleci-
mento recebia proventos de aposentadoria 
deste Instituto.
PORTARIA Nº 410, de 29/12/2020: concede 
Pensão por Morte à Sra. DIANA DE ALBU-
QUERQUE TAVARES, RG nº 15.638.143-
6, em razão do falecimento do Sr. JARBAS 
JOAQUIM DE ALBUQUERQUE, que à época 
de seu falecimento recebia proventos de apo-
sentadoria deste Instituto.
PORTARIA Nº 411, de 29/12/2020: concede 
Pensão por Morte ao Sr. ROBERTO ROSA, 
RG nº 9.666.593-2, em razão do falecimento 
da Sra. LIGIA MARIA ROSA, que à época de 
seu falecimento recebia proventos de apo-
sentadoria deste Instituto.
PORTARIA Nº 412, de 29/12/2020: concede 
Pensão por Morte à Sra. CICERA SOARES 
DA SILVA, RG nº 37.595.691-8, e ao menor 
TYAGO SOARES DA SILVA, representado 
legalmente por sua genitora Sra. CICERA 
SOARES DA SILVA, em razão do falecimen-
to do Sr. MANUEL JOSE ALVES DA SILVA, 
prontuário nº 105.254, que ocupava o cargo 
de Eletricista junto à Municipalidade.
PORTARIA Nº 413, de 29/12/2020: conce-
de reversão de cota de pensão por morte à 
Sra. APARECIDA MARIA SONVESSO, RG 
nº 13.149.745, e à Sra. DORALICE RUS PA-
VON REPULLO, RG nº 6.753.953-1, pensio-
nistas do ex-segurado Sr. RODOLPHO RE-
PULLO JUNIOR.

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE – PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA: DE 15 DE 
JANEIRO DE 2021: PORTARIAS DE NOMEAÇÃO: 
160, a contar 15.01.21, Aderaldo Soares de Lima, 
RG: 37413269-9, Oficial de Gabinete II, SSO; 161,  
a contar 15.01.21, Valdinei Gonçalves Ambrosio, 
RG: 22984709-92, Oficial de Gabinete II, SSO; 162, 
a contar 14.01.21, João de Moraes Pedroso, RG: 
5562639-7, Chefe de Serviço, SSO; 163, a contar 
14.01.21, Severino Luiz de Lima, RG: 17769345-
9, Chefe de Divisão, SSO; 164, a contar 11.01.21, 
Francisco Alves de Lima, RG: 6165372-X, Chefe 
de Serviço, SSO; 165, a  contar 11.01.21, Neuceli 
Mendes Bonafe, RG: 16352362-9, Assistente de Se-
cretaria, SSO; 171, a contar 11.01.21, Maria Souza 
Leão Salerno Malatesta, RG: 8666311-2, Coorde-

nador de Unidade, SS; 172, a contar 11.01.21, Ta-
tiana Ferreira da Silva, RG: 30863046-4, Chefe de 
Divisão, SS; 173, a contar 11.01.21, Franciele Finfa 
da Silva, RG: 8508518-2, Coordenador de Unidade, 
SS; 174, a contar 11.01.21, Maria do Socorro Barbo-
sa de Mesquita, RG: 12125528-1, Chefe de Divisão, 
SS; 175, a contar 12.01.21, Andre José Martins Pi-
res, RG: 30291330-0, Chefe de Serviço, SS;  178, a 
contar 11.01.21, Alexandre da Cruz, RG: 24315197, 
Chefe de Divisão, SEMA; 179, Comissionar a con-
tar 07.01.21, Zuleica Maria da Silva, pront. 111054, 
Assistente de Secretaria, SASC; 180, a contar 
11.01.21, Felipe Garcia de Sousa, RG: 48112584-X, 
Chefe de Divisão, SEHAB; 181, a contar 11.01.21, 
Lucas Piaia Petrocino, RG: 53399234-5, Oficial de 
Gabinete II, SEHAB; 182, a contar 11.01.21, Ru-
bens Migliori Liberatti, RG: 10754599-8, Diretor de 
Depto SEHAB; 183, a contar 11.01.21, Luciana Al-
ves Santos, RG: 21130111-5, Diretor de Depto SEL; 
184, a contar 11.01.21, Janete Barros Nunes, RG: 
16782067-9, Chefe de Serviço, SC.
RERRATIFICAR, PORTARIAS:
166,  Portaria n° 120/21, Onde se Le: que nomeou 
para ocupar o cargo de Oficial de Gabinete I, Leia-
se, que nomeou para ocupar o cargo de Oficial de 
Gabinete II; 167, Portaria n° 049/21, Onde se Le: que 
nomeou para ocupar o cargo de Chefe de Serviço , 
Leia-se, que nomeou para ocupar o cargo de Chefe 
de Divisão; 168, Portaria 050/21,  Onde se Le: que 
nomeou para ocupar o cargo de Chefe de Serviço , 
Leia-se, que nomeou para ocupar o cargo de Che-
fe de Divisão; 169, Portaria 51/21, Onde se Le: que 
nomeou para ocupar o cargo de Chefe de Serviço , 
Leia-se, que nomeou para ocupar o cargo de Chefe 
de Divisão; 170, Portaria n° 52/21, Onde se Le: que 
nomeou para ocupar o cargo de Chefe de Serviço , 
Leia-se, que nomeou para ocupar o cargo de Che-
fe de Divisão; 187, Rerratificar a Portaria 154/21, 
Onde se Le: a contar de 11.01.21, leia se: a contar 
12.01.2; DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE 
– PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA: DE 18 
DE JANEIRO DE 2021: PORTARIAS DE NOMEA-
ÇÃO: 188, a contar 11.01.21, Delio Brasil Bezerra, 
RG: 9028152-4, Oficial de Gabinete II, SASC; 189, 
a contar 11.01.21, José Apolinário, RG: 13222061-1, 
Chefe de Divisão, SF; 190, a contar 11.01.21, Ga-
briela Gomes Fernandes, RG: 58619588-9, Chefe 
de Serviço SF; 191, a contar 11.01.21, Moacir Go-
mes da Silva, RG: 18866661, Oficial de Gabinete I, 
SS; 192, a contar 11.01.21, Sofia Hatsu Stefani, RG: 
9127389, Assistente de Secretaria, SAJ; 193, a con-
tar 11.01.21, Paula Elida de Lima, RG: 29460750, 
Oficial de Gabinete I, SAJ; 194, a contar 18.01.21, 
Lincon Cesar Rosa Ferreira, RG: 38650911-06, 
Chefe de Divisão, SAJ; 195, a contar 11.01.21, 
Eliete Azevedo de Menezes, RG: 12872141, Dire-
tor de Depto, SAJ; 196, a contar 11.01.21, Rafael 
Lucas Campos Silva, RG: 38281205-0, Oficial de 
Gabinete I, SECOM; 197, a contar 11.01.21, José 
Francisco da Costa, RG: 22691318-1, Oficial de 
Gabinete II, SEL; 198, a contar 11.01.21, Nilson 
Soares Junior, RG: 29968612-7, Chefe de Serviço, 
SEL; 199, a contar 11.01.21, Lauro Lino dos San-
tos, RG: 21338740-2; 200, a contar 11.01.21, Sonia 
Urcina Alves, RG: 17713265-5, Oficial de Gabinete 
I, SE; 201, a contar 11.01.2021, Itamar Gomes dos 
Santos, RG: 25689685-9, Oficial de Gabinete II, SE; 
202, a contar 11.01.21, Sarah Marques da Silva, RG: 
37094901-8, Chefe de Serviço, SEGEP; 203, a con-
tar 11.01.21, Adriana de Souza, RG: 26433547-8, 
Assistente Pedagógico, SE; 204, a contar 11.01.21, 
Gilvane Alves de Lima,RG: 19670184-3, Oficial de 
Gabinete II, SESA; 205, a contar 11.01.21, Milton 
Rosa de Lima, RG: 13984187, Chefe de Divisão, 
SESA; 206, a contar 11.01.21, Gineivan Bispo dos 
Santos, RG: 45296088-5, Chefe de Serviço, SESA; 
207, a contar 11.01.21, João de Araújo Freitas, RG: 
37211668-1, Chefe de Serviço, SESA; 208, a contar 
11.01.21, Clayton Anesio da Costa, RG: 42303594-

0, Oficial de Gabinete II, SSO; 209, a contar 
11.01.21, Erineide Pereira de Alcantara de Gasperi, 
RG: 15944862-1, Chefe de Serviço, SC; 210, a con-
tar 11.01.21, Osvaldo Guensi Itto, RG: 4650278-6, 
Oficial de Gabinete I, SEMA; 211, a contar 11.01.21, 
Sabino Fidelix Pereira, RG: 17152910-8, Oficial de 
Gabinete II, SEMA; 212, a contar 11.01.21, José Ro-
bson da Silva Nascimento, RG: 12205545-7, Chefe 
de Serviço, SEMA; 213, a contar 11.01.21, Francis-
co Vicente Alves Filho, RG: 130089386, Chefe de 
Serviço, SEHAB.
DESPACHO DO PREFEITO: DE 15 DE JANEIRO 
DE 2021: Portaria 176,  Revogar a contar 18.01.21, 
Portaria n° 036/21, que respondeu interinamente 
pelas atribuições da SASC, Patricia Ferreira, RG: 
16.903.603-0; 177, Nomear a contar 18.01.21, Patri-
cia Ferreira, RG: 16.903.603-0, Secretária de Assis-
tência  Social e Cidadania.

Quem não 
é visto, não é 
lembrado
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’’
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Terça-feira, 19 de janeiro de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS
 Diadema

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

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

 
Faço saber que pretendem se casar 

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

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

FRANCISCO ROMÃO DA SILVA e RITA MARIA 
DE ARAÚJO, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, divorciado, tecelão, nascido 
em Simões - PI, aos 09/12/1965, residente em 
SÃO PAULO - SP, filho de ROMÃO ABEL DA 
SILVA e de LUIZA GONÇALVES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Dom Expedito Lopes - PI, 
aos 17/08/1970, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VICENTE BELEZA DE ARAUJO e de 
MARIA MADALENA DE ARAUJO;

CÉLIO ANTUNES e SIMONE GONÇALVES 
GOUVÊIA, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, divorciado, prensista, nascido em 
São José da Boa Vista - PR, aos 10/03/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CELSO 
ANTUNES e de BENEDITA ROSENDA ANTU-
NES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de produção, nascido em 
Grão Mogol - MG, aos 22/07/1991, residen-
te em DIADEMA - SP, filho de EZEQUIEL 
GONÇALVES DOS SANTOS e de ROSANA 
RODRIGUES GOUVÊIA;

FRANCO ESTENIO DE OLIVEIRA e ELOISA 
APARECIDA BISPO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
27/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA e de 
MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 06/09/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de HILARIO 
BISPO e de VILDE DAS GRAÇAS;

EDNEI RIBEIRO DA SILVA e JOSIMEIRE 
LAZARA ANDRÉ, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, autônomo, nas-
cido em Rio de Janeiro - RJ, aos 27/11/1978, 
residente em RIO DE JANEIRO - RJ, filho de 
SIDNEY BRITTO DA SILVA e de EDILEUSA 
RIBEIRO DA SILVA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, técnica de enferma-
gem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 19/08/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LAZARO DIVINO ANDRÉ e de NAIR 
FERREIRA ALVES;

PEDRO HENRIQUE FERREIRA VESPA GOIS 
e BRUNA APOLINÁRIO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
13/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ATANAEL JOSÉ GOIS e de MARGARIDA 
VESPA GOIS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em 
São Paulo - SP, aos 23/09/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL APOLINARIO 
DA SILVA e de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA;

REINALDO MARQUES SANTOS e JOSEFA 
LUCAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido 
em Codó - MA, aos 07/08/1983, residente em 
Diadema - SP, filho de RENATO DA SILVA 
SANTOS e de MARIA HELENA MARQUES 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São José 
de Caiana - PB, aos 19/01/1987, residente em 
Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO BENONIO 
e de MARIA LUCAS;

ELDER PROCÓPIO VENUTO e JOICE MA-
CEDO CONSTANTINO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, professor, 
nascido em Diadema - SP, aos 19/03/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAFAEL 
PROCÓPIO VENUTO e de MARGARIDA NU-
NES DA SILVA PROCÓPIO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, servidora 
estadual , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
14/04/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO BATISTA CONSTANTINO  e de 
TEREZINHA DE JESUS MACEDO;

UDSON SOUZA DE OLIVEIRA e CINTIA 
REGINA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MOACIR 
MORAIS DE OLIVEIRA e de JANICE NOVAIS 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Belo 
Horizonte - MG, aos 31/01/1986, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DAS 
NEVES SILVA e de MARIA DO CARMO SILVA;

THIAGO COELHO AFONSO DA SILVA e 
MARIA ODÁLIA RODRIGUES, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 01/01/1988, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO AFONSO DA SILVA e de 
APARECIDA DONIZETI ROSA COELHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Belo Jardim - 
PE, aos 28/10/1978, residente em Diadema 
- SP, filho de JOÃO RODRIGUES NETO e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES;

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS e NAYARA 
PEREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de maquinas, nascido em Diadema - SP, aos 
27/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ NOVAL DOS SANTOS e de MARIA 
MARLENE PEREIRA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfer-
magem, nascido em São Caetano do Sul - SP, 
aos 23/01/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ROQUE FERREIRA DE SOUZA e de 
MARIA IMACULADA PEREIRA;

MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA e ELAINE 
DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, instalador, nascido em Diadema - SP, 
aos 11/12/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de APARECIDA DA SILVA LIMA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
saladeira, nascido em Piraí do Norte - BA, aos 
11/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LAURA DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO;

PHILIPE NUNES COELHO e SAMARA 
MARTINS DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 20/03/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALDECIR APARECIDO DA SILVA 
COELHO e de ERNELITA NUNES FREITAS 
COELHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 18/03/2001, residente em DIADEMA 
- SP, filho de VANDERLEI DE SOUZA e de 
CARLA ALESSANDRA MARTINS DA SILVA;

WEVERTON COUTO CONCEIÇÃO e RA-

QUEL DAS GRAÇAS DOS SANTOS PE-
REIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquinas, 
nascido em Santo André - SP, aos 19/10/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de BENEDITO 
APARECIDO CONCEIÇÃO e de ALCIONE MA-
RIA COUTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, cantora, nascido em Santo 
André - SP, aos 16/06/1995, residente em São 
Caetano do Sul - SP, filho de HENRIQUE CE-
SAR GOUVEIA PEREIRA e de IDALINA DAS 
GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA;

EDILSON DE SOUZA MOREIRA e DANIELE 
CORREIA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, 
nascido em Cipó - BA, aos 20/07/1994, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de EDMILSON 
ALVES MOREIRA e de MARIA DAS GRAÇAS 
SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, divorciado, do lar, nascido em Jaboatão 
- PE, aos 25/02/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de DEISIENE CORREIA DE SOUZA;

PAULO EDUARDO DA SILVA e DAYZE 
CRISTINA MEDRADO DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, autonomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 02/09/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PAULINO CICERO DA SILVA e de 
LUIZA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, manicure, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/08/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VERA 
LUCIA MEDRADO DE SOUZA;

DANILO VAGNER OURIVES NEJELSCHI 
e DAYSE CRISTINA SOARES DA COSTA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonômo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 08/12/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VAGNER OURIVES NEJELSCHI e 
de MARIA HELENA STOCO NEJELSCHI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
contadora, nascido em São Bernardo Do Cam-
po - SP, aos 06/05/1989, residente em DIADE-
MA - SP, filho de ANTONIO CARLOS SOARES 
DA COSTA e de AURORA FRANCISCA;

TAMIR FELIPE BARCELAR E SANTOS e 
THAIS GOMES RAMALHO , sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
músico, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/06/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de VIRGILIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS 
e de ANA LUCIA BARCELAR DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, designer gráfico , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 10/11/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ASSIS RAMALHO 
DOS SANTOS e de MARTA SALETE GOMES 
RAMALHO ;

EDUARDO SALVIANO DA COSTA  e EVELIN 
DE JESUS COSTA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais , nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 27/12/1981, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SEBASTIANA DA COSTA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , soltei-
ro, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
26/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SANDRA DE JESUS COSTA ;

RAFAEL DA SILVA MARQUES e ALINE RI-
BEIRO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, músico, 
nascido em Diadema - SP, aos 05/04/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FAUSTO 
CARLOS MARQUES e de MEIRY CRISTIANE 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 15/04/1997, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de ADERBAL RODRIGUES 
DOS SANTOS e de TEREZA RIBEIRO DOS 
SANTOS;

VITOR GERMANO ROBERTO e LORRANE 
VITÓRIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, copeiro, 
nascido em Santo André - SP, aos 21/07/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de MARCELO 
ROBERTO e de ANGELINA ZITA GERMANO 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Palmeira 
dos Índios - AL, aos 25/11/2000, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ FERNANDO DA 
SILVA e de LUZENILDA DA SILVA;

WILLIAN ADEIR LUCATELLI e MAYARA RE-
NATA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, torneiro mecânico, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 13/08/1987, residente em São Bernardo 
do Campo - SP, filho de EMERSON LUCA-
TELLI e de DALILA OLINDA DE OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 18/05/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de GENECI FERREIRA DA 
SILVA e de MARIA DOS MILAGRES FERREI-
RA DA SILVA;

ERICK DE ABREU E SILVA e FRANCINE 
TEIXEIRA ALVES, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 17/02/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ WILSON DA 
SILVA e de ANGELA REGINA DE ABREU E 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, assistente administrativo, nascido 
em Brejo Santo - CE, aos 06/11/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ADALTO RANIERE 
ALVES e de NILVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA;

RICARDO TADEU DA TRINDADE FERNAN-
DES e CAROLINA XAVIER CLARO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro elétrico, nascido em São Paulo - 
SP, aos 28/08/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de NILTON SALDANHA FERNAN-
DES e de MARIA APARECIDA DA TRINDADE 
FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de investimentos, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/03/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de IDEVAR 
CLARO FILHO e de ROSELI ROLIM XAVIER 
CLARO;

FRANCISCO SILVA FERREIRA e DIVANETE 
FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Poção de Pedras - MA, 
aos 12/08/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RAIMUNDO MELO FERREIRA e de 
LETÍCIA SILVA FERREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em Itamaraju - BA, aos 05/05/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AURELI-
NO FERREIRA DOS SANTOS e de DELFINA 
FRANCISCA DE JESUS;

GUILHERME DE ARAUJO SILVA e DEYSE 
FREIRE MENDES DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico de áudio, nascido em São Paulo - SP, 
aos 23/10/1995, residente em Diadema - SP, 
filho de ELOI EDUARDO DA SILVA e de IVANI 

FELICIO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido 
em Diadema - SP, aos 14/07/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALDO MEN-
DES DA SILVA e de NEUZA LUIZA FREIRE;

JOSÉ ALDO MENDES DA SILVA e NEUZA LUI-
ZA FREIRE, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, comerciante, nascido em 
Rio Formoso - PE, aos 08/11/1964, residente 
em DIADEMA - SP, filho de BELMIRO LUÍS DA 
SILVA e de AMARA MENDES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
chefe de serviço, nascido em Janaúba - MG, 
aos 29/05/1972, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MOACIR FREIRE DA SILVA e de FIR-
MINA LUIZA BARBOSA;

DÊNNIS VINÍCIUS LOURENÇO CUSTÓDIO 
DOS SANTOS e PENELOPE ROCHA BO-
NAVITA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em 
São Paulo - SP, aos 02/12/1990, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ JURACI 
CUSTÓDIO DOS SANTOS e de GISLAINE 
CRISTINA LOURENÇO; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 28/02/1984, residente 
em Diadema - SP, filho de JORGE RIBEIRO 
BONAVITA e de REGINA ROCHA BONAVITA;

MARIO LUIS PINTO DE ARAUJO DE OLIVEI-
RA  e GERLIANE GRACY DA SILVA COSTA , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, empresário , nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 07/02/1979, residente em DIADEMA - 
SP, filho de CICERO FAUSTINO DE OLIVEIRA  
e de LUZIA PINTO ARAUJO DE OLIVEIRA ; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, atendente, nascido em NATAl - RN, 
aos 15/04/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA  
e de SOELMA GALVÃO DA SILVA ;

ADÍLIO BATISTA LIMA e DAIANY BANDEIRA 
GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido 
em Diadema - SP, aos 09/12/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LICIO DOS 
SANTOS LIMA e de MARIA DAS GRAÇAS 
BATISTA PIRES; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 18/01/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ALESSANDRO 
DA LUZ GOMES e de CRISTIANE BANDEIRA 
FLORES;

SAMUEL LOPES SANTANA e GISELE 
VILLARRAZO, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, ajudante de 
impermeabilização, nascido em Diadema - SP, 
aos 19/09/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO LOPES SANTANA e de 
MARIA HELENA MARCELINO; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de acabamento gráfico, nascido em São Paulo 
- SP, aos 02/08/1971, residente em SÃO PAU-
LO - SP, filho de SYLVIO VILLARRAZO e de 
BENEDITA RAMOS VILLARRAZO;

EDSON DARWIN ALVES FILHO e FERNAN-
DA GONÇALVES DE CARVALHO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, 
aos 09/06/1994, residente em SÃO PAULO 
- SP, filho de EDSON DARWIN ALVES e de 
DOMINGAS DIAS DE SOUZA LIMA ALVES; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 
03/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZ ISAAC DE CARVALHO e de EDINAL-
DA FERREIRA GONÇALVES DE CARVALHO;

ROBERTO BARRETO DE MATOS e MARIA 
JOSÉ GOMES COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, manobris-
ta, nascido em Araci - BA, aos 15/09/1975, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
PEREIRA DE MATOS e de MARIA BARBOSA 
BARRETO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Espinosa 
- MG, aos 06/01/1981, residente em DIADEMA 
- SP, filho de OLAVO ANTONIO DA COSTA e 
de MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COSTA;

JOAO DOS SANTOS e SELMA FERNANDES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, porteiro, nascido em Jussara, Pea-
biru/PR, aos 08/07/1961, residente em DIADE-
MA - SP, filho de FILOMENO JUSTINO DOS 
SANTOS e de LAIDE MARIA DOS SANTOS; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, do lar, nascido em Belo Horizonte - MG, 
aos 24/11/1960, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERALDO FERNANDES e de ODETE 
FERNANDES;

CARLOS SILVA CORREIA e JOSIANE DA 
SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar, nascido em Dia-
dema - SP, aos 30/11/1991, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de EDVAL CORREIA FLOR 
e de MARIA DE FÁTIMA SILVA CORREIA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, do lar , nascido em Diadema - SP, aos 
22/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ORLANDO MANOEL DA SILVA e de MARIA 
AUXILIADORA SILVA;

THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES e 
KATHELYN AMANDA DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar operacional, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 22/05/1991, residente em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
ISAIAS RODRIGUES e de CLEONICE DOS 
SANTOS RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nas-
cido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
12/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JESUS CARLOS GONÇALVES DE SOUZA 
e de SOLANGE APARECIDA MOREIRA DE 
SOUZA;

FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MELO e 
TATIANE ALMEIDA DA SILVA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ana-
lista de sistemas, nascido em Santo André - SP, 
aos 04/07/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ AUGUSTO DUARTE DE MELO 
e de ALICE DELIOTERIA DE OLIVEIRA MELO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, Estudante, nascido em Suzano - SP, aos 
12/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDESIO DE OLIVEIRA SILVA e de IRANDI 
ALMEIDA DA CUNHA;

MARCONE DA SILVA CABRAL e JOSENILDA 
DA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido 
em Limoeiro - PE, aos 20/11/1980, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO CA-
BRAL DA SILVA e de MARGARIDA GOMES 
DA SILVA CABRAL; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido 
em Senador Pompeu - CE, aos 01/09/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
DE SOUZA e de FRANCISCA AUXILIADORA 
DA SILVA SOUZA;

VAGNER KAMISHIMA PEREIRA e DANIELLE 
MARTINS BARBOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Motofretista, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/03/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
INÁCIO PEREIRA e de NEUZA KAMISHIMA 
PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 12/02/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARCOS ROBERTO BARBOSA 
e de MARISA PIRES MARTINS;

DECIO PINTO CORTEZ e SOLANGE DIAS 
FERNANDES CORTEZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, policial ci-
vil, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1961, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDMUN-
DO PINTO CORTEZ e de MARIA COSTA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 02/09/1964, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EURIPEDES VIEIRA FERNANDES e 
de MARIA ROCHA FERNANDES;

JOSÉ CAETANO RANGEL e MARIA SONIA 
PAIXÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, marceneiro, nascido 
em Canhotinho - PE, aos 16/03/1959, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de JOSUÉ 
CAETANO RANGEL e de JOSEFA MARIA DA 
CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, diarista, nascido em 
Alcobaça - BA, aos 30/04/1973, residente em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
JOSE PAIXÃO DOS SANTOS e de ALMIRA 
PAIXÃO DE JESUS;

BRUNO ALVES DIXINI e JAQUELINE SE-
GURO DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/10/1989, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO 
DIXINI e de SIMONE ALVES DOS ANJOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de escritório, nascido em São Paulo - 
SP, aos 27/04/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JAIR PINTO DE ALMEIDA e de 
DÁDIVA SEGURO MAXIMO;

FABIO ITALO BARBAGALLO e SOLANGE 
CAETANO NEVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/02/1964, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLO 
BARBAGALLO e de BIANCA MOLETI BAR-
BAGALLO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, bancária, nascido em 
São Paulo - SP, aos 22/06/1967, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL DA SILVA 
NEVES e de CELY CAETANO NEVES;

THOMAZ DE PAULA ASSIS e GABRIELA 
MOREIRA DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de 
desenhista técnico, nascido em São Paulo - 
SP, aos 09/07/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSUÉ DE PAULA ASSIS e de 
KELLY CRISTINA FERNANDES ASSIS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, do lar , nascido em São Paulo - SP, aos 
28/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de NELSON MOREIRA FILHO e de SIMONE 
ALVES DE JESUS;

VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA e THAINÁ 
DA CUNHA BATISTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, niquilador, 
nascido em Boquira - BA, aos 13/03/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
NILSON DE SOUZA e de IRANDI DE ALMEIDA 
SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, auxiliar de recursos humanos, 
nascido em Diadema - SP, aos 30/10/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FABIA-
NO JESUS BATISTA e de MARIA LUZIA DA 
CUNHA BATISTA;

ANDERSON RIBEIRO BARBOSA e SARA 
LOURENÇO, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, assistente de 
departamento pessoal, nascido em São Paulo 
- SP, aos 22/07/1980, residente em DIADEMA 
- SP, filho de DAVI BARBOSA e de SANDRA 
REGINA RIBEIRO BARBOSA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
caixa, nascido em Águas de Lindóia - SP, aos 
12/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO LOURENÇO e de MARIA DE 
LOURDES AQUINO LOURENÇO;

JOSÉ VINICIUS GONÇALVES SILVA e 
DANIELLE DE CASTRO POLLO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, analista de planejamento, nascido em 
São Caetano do Sul - SP, aos 01/04/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de ADILSON 
DE MATOS SILVA e de CASSIA AUXILIADORA 
GONÇALVES SILVA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, compradora junior, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 25/03/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARCELO POLLO e de ELIANA DE 
CASTRO LEITE;

ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS  e PATRÍ-
CIA DA SILVA CORREIA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , divorciado, operador 
de maquina , nascido em DIADEMA - SP, aos 
20/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS  e 
de LUZINETE ANA PEREIRA SANTOS ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
professora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
10/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO JOSÉ CORREIA FILHO  e de 
MARIA JOSÉ DA SILVA CORREIA ;

BENEDITO BORGES DE MOURA e FRANCIE-
LE DE SOUSA MOURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
máquinas, nascido em Regeneração - PI, aos 
06/06/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de LUIS PINTO DE MOURA e de MARIA DA 
CRUZ BORGES; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, operadora de máquina, 
nascido em Francinópolis - PI, aos 26/03/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
PINTO DE MOURA e de MARIA LUIZA DO 
ESPIRITO SANTO SOUSA MOURA;

CARLOS RAMIRO BONIFACIO NETO e 
QUEZIA ALEXANDRA DE ARAUJO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, 
aos 29/05/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALEXANDRE RAMIRO BONIFACIO e 
de KATIA PATRICIA BOANI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
serviços bancários, nascido em São Paulo - SP, 
aos 07/02/2002, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO GEOVANE ALVES DE 
ARAUJO e de ANA PAULA DA SILVA ARAUJO;

MICKAELL LIMA GORDIANO e ROSEANE 
SILVA GUIMARÃES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
qualidade, nascido em Diadema - SP, aos 
20/11/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MIGUEL LOPES GORDIANO e de 

MARILENE DA SILVA LIMA GORDIANO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista contábil, nascido em Boquira - BA, aos 
07/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de REINALDO FRANCISCO GUIMARÃES e 
de RITA DE CÁSSIA SOUSA SILVA;

MARCOS ALVES DA ROCHA e FERNANDA 
BARBOSA DOS SANTOS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
em eletrônica, nascido em Diadema - SP, aos 
01/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ FERREIRA DA ROCHA e de MARIA 
JOSÉ ALVES DE ALMEIDA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar téc-
nico em eletrônica, nascido em Diadema - SP, 
aos 11/05/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ADELCIO ANTÔNIO DOS SANTOS e 
de ROSELI BARBOSA DOS SANTOS;

RENAN SOUZA SANTOS e NAZINHA AMO-
RIM DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, 
nascido em Jequié - BA, aos 05/09/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
MATIAS DOS SANTOS e de JACY VITORINA 
DE SOUZA SANTOS; e a pretendente: , soltei-
ro, do lar, nascido em Marcionilio Souza - BA, 
aos 13/07/1983, residente em Diadema - SP, 
filho de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 
e de NOEMIA AMORIM DOS SANTOS;

ANTONIO WAGNER LEITE MARTINS e DAYA-
NE SANTANA CRUZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Fortaleza - CE, aos 22/09/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALDE-
MAR MARTINS DOS SANTOS e de MARIA 
VILAUBA LEITE MARTINS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em Eunápolis - BA, aos 24/01/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CAR-
MECILTON ROLDÃO CRUZ e de VALQUIRIA 
BRANSFORD SANTANA;

ÉRICK GONÇALVES BARBOSA e PRISCILA 
STÉPHANIE DA SILVA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
auxiliar de montagem, nascido em Santo André 
- SP, aos 19/02/1997, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CRISTIANO BARBOSA DA SILVA 
e de ANGELA DE ALMEIDA GONÇALVES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
analista de exportação pleno , nascido em 
São Paulo - SP, aos 29/04/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO 
DOS SANTOS e de MARTA CARVALHO DA 
SILVA SANTOS;

BRUNO BARBOSA DOS SANTOS e LILIANE 
APARECIDA GONÇALVES, sendo o preten-
dente: , solteiro, coordenador de infraestrutura, 
nascido em São Paulo - SP, aos 26/07/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELISIO 
DOS SANTOS e de IMACULADA CONCEIÇÃO 
BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de logistica, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
05/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEVERINO GONÇALVES e de TEREZINHA 
LAURENTINO DA SILVA;

FERNANDO GUSTAVO RIBEIRO e LEONAR-
DO RODRIGUES DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeiro, nascido em Diadema - SP, aos 
03/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDMILSON DE SOUZA RIBEIRO e de LU-
CINDA RIBEIRO DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIÃO DUQUE DO NASCIMENTO 
e de MARIA APARECIDA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO;

PHILIP DOUGLAS FIGUEIRO ZAMBELLO 
e JOYCE CARDOSO MARTINS DE MELLO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de rastreamento de carro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 30/08/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DOUGLAS AIELLO ZAMBELLO e 
de ELIZABETH HENRIQUES FIGUEIRO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, 
aos 31/10/1995, residente em São Bernardo 
do Campo - SP, filho de DANIEL MARTINS 
DE MELLO e de MARIA ISABEL CARDOSO 
SANTOS;

FILIPE CAMPOS SOARES  e MAYRA ES-
TEVÃO MOREIRA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
faturamento, nascido em São Paulo - SP, aos 
29/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE AGOSTINHO SOARES e de MARIA 
CAMPOS MARTINS SOARES; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
administrativa, nascido em Diadema - SP, aos 
06/06/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ROGERIO DA SILVA MOREIRA e de 
JOSICLEIDE DE ARAUJO ESTEVÃO;

FELIPE SANCHEZ e PRISCILLA SOUSA 
LIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, professor de educação física, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
11/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ROBERTO SANCHEZ e de MARA REGINA 
DA PENHA LAURO SANCHEZ; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicóloga, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/04/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
DE SOUSA LIRA e de MARIA LOURDILENE 
CASIMIRO DE SOUSA;

LUIZ FERNANDO FERREIRA DE SENA e 
FLAVIA ARAUJO LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em 
eletrôtecnica, nascido em Diadema - SP, aos 
28/02/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUCIA FERREIRA DE SENA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
arquiteta, nascido em Santo André - SP, aos 
09/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JAILSON DE ARAUJO LIMA e de CLEIDE 
VANIA ARAUJO PIANCO LIMA;

CLAUDIO CORREIA CAMPOS e BIANCA 
MARIA DA SILVA BARTOWSKI, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
enfermeiro, nascido em Santo André - SP, 
aos 30/09/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de BENEDITO CAMPOS e de TEREZI-
NHA CORREIA CAMPOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, 
nascido em Vitória - ES, aos 01/11/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDITH 
MARIA DA SILVA;


