
100 mil habitantes. O indicador de São 
Caetano é o dobro da média nacional, 
que registrou 285 óbitos a cada 100 
mil moradores. Também é superior às 
taxas de mortalidade do ABC (367,3) 
e do Estado de São Paulo (326,5). Pro-
curada pela reportagem, a Prefeitura 
de São Cae ta  no explicou em nota que 
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Rede municipal de Ribeirão Pires inicia retorno das atividades presenciais dos Berçários 1 nesta semana

Levantamento realizado pelo Diário 
Regional mostra que São Caetano tem, 
entre os muni cí pios do ABC, a maior  
taxa de mortalidade por co vid-19. 
Desde o início da crise sanitária, 938 
moradores da cidade per deram a vida 
para o novo co ronavírus, o que resulta 
em uma taxa de 579,2 óbitos pa ra cada 
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São Caetano tem mair taxa de 
mortalidade por covid do ABC

São Paulo antecipa para 21 dias 
segunda dose da Pfizer para 
população adulta, diz Doria

Enel realizará no sábado mutirão 
de negociação e parcelamento 

de dívidas na Vila São Pedro

vacinaçãosão BeRnaRdo
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Taxa de 579,2 óbitos por 100 mil habitantes decorre do elevado número de moradores idosos

Prefeitura de 
Santo André arrecada 
R$ 2,2 milhões com 
leilão de frota antiga

Alexandre Baldy 
deixa governo de SP 

para se dedicar 
a pré-campanha

CEI que investiga 
serviços da Enel 
promove hoje 

primeira audiência

oRçamento

Rumo ao senado

diadema

Tite Campanella 
inaugura a terceira 
escola no ano, no 
Bairro Fundação
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são caetano

Leticia Teixeira/PMSCS

Helber Aggio/PSA

A Prefeitura de Santo André realizou, nesta segunda-
feira (18) , leilão de 91 veículos da frota municipal que 
estão em estado de depreciação, além de itens como su-
catas gerais de ferro, alumínio, vidros, motores e outros, 
que também estavam à disposição dos arremates. A 
expectativa dos lances foi superada, com participa-
ção presencial e virtual, e a quantia arrecadada che-
gou a R$ 2,2 milhões.  A prefeitura agora aguarda prazo 
legal para apresentação de prestação de contas. Neste 
período, todos os lotes ficam em poder do município, 
quando após a confirmação de pagamento, emite-se a 
nota fiscal e o termo de arrematação, liberando o veículo. 
A estimativa é de que em 30 dias o novo valor esteja in-
corporado ao orçamento.

O secretário de Transportes 
Metropolitanos, Alexandre Baldy, 
dei xou a Secretaria de Transportes 
Metropolitanos de São Paulo para 
iniciar sua pré-campanha ao Senado 
pelo estado de Goiás.  Paulo Galli, se-
cretário Executivo da pasta, assume 
interinamente a secretaria.  “Alexan-
dre Baldy foi competente, dedicado 
e inovador à frente da Secretaria de 
Transportes Metropolitanos. De-
ixa amigos e um grande legado com 
sua atuação”, afirmou o governador 
João Doria nesta segunda-feira (18).  
Com Baldy à frente da STM, a pasta 
retomou as obras da Linha 6-Laran-
ja, maior obra de infraestrutura da 
América Latina e que estava parada 
há quatro anos; e pela primeira vez na 
história do Metrô, iniciou e vai con-
cluir uma estação na mesma gestão: 
a estação Jardim Colonial, que será 
en tregue nos próximos dias, entre ou-
tros projetos.

A Comissão Especial de Inquéri-
to (CEI) constituída na Câmara de 
Diadema para apurar possíveis ir-
regularidades no serviço oferecido 
pela Enel realiza hoje (19) a primeira 
audiência.  Os primeiros  con vidados 
para a oitiva são Marcos Vicente, 
presidente da Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas de Diadema, e Eliete 
Menezes, represen tante do Procon 
de Diadema.

Divulgação/PMETRP

o indicador do mu ni cípio decorre do 
elevado nú mero de residentes idosos, 
que são mais suscetíveis à doença. “So-
mos a população mais enve lhecida da 
região metro politana e uma das mais 
enve lhecidas do país. Cerca de 24% 
de nossa população tem mais de 60 
anos, enquanto ou tros municípios da 

Grande São Pau   lo, como Barueri e Ita-
qua que cetuba, possuem apenas 6% de 
sua população nesta faixa etá ria”, alega 
a prefeitura. Além disso, segundo a 
nota, São Caetano tem densidade de-
mográfica de 10,5 mil habitantes por 
km², uma das mais altas da região me-
tropolitana e do país. 
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CEI da Enel em Diadema 
realiza hoje primeira audiência

Representantes do Procon e da Câmara dos Dirigentes Lojistas são os primeiros convidados

n ENTRE ASPAS

Observamos a prática 
abusiva com relação à 
cobrança das contas de luz

Eduardo Minas

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

A Comissão Especial de 
Inquérito (CEI) constituída 
na Câmara de Diadema para 
apurar possíveis irregulari-
dades no serviço oferecido 
pela Enel realiza hoje (19), 

a partir das 9h30, a primei-
ra audiência.  Os primeiros  
con vidados para a oitiva são 
Marcos Vicente, presidente 
da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Diadema, e Eliete 
Menezes, represen tante do 
Procon de Diadema.

No último dia 4 aconte-
ceu a primeira reunião da 
CEI, quando foi  eleita a mesa 
que conduzirá os trabalhos. 
O vereador Eduardo Minas 
(PROS) preside a comissão 
e  Cabo Ângelo  (PV) é o re-
lator. O grupo ainda  conta 
com Cícero Antônio da Silva, 
o Cicinho (PSB),  José Apare-
cido da Silva, o Neno (PT), e 

Extrema-direita já se mobiliza independemente de Jair Bolsonaro
Os atos e manifestações do 

bolsonarismo não precisam 
mais da presença de Jair Bol-
sonaro para acontecer. Dezoi-
to meses de mobilização das 
ruas deixaram como herança 
uma extrema-direita rapidam-
ente mobilizada em torno de 
pautas que vão do combate às 
medidas de isolamento social 
à defesa do voto impresso e à 
guerra contra instituições.

É o que mostra pesquisa co-
ordenada pela antropóloga Isa-
bela Kalil, “Democracia Sitiada e 
Extremismo no Brasil: 18 meses 
de manifestações bolsonaristas”, 
do Núcleo de Etnografia Urba-
na e Audiovisual da Fundação 
Escola de Sociologia e Política 

de São Paulo (NEU-FESPSP). 
Ao todo foram mapeadas 45 
manifestações entre março de 
2020 e setembro deste ano, em 
que o bolsonarismo atuou por 
meio do que os pesquisadores 
classificaram como “extremis-
mo estratégico”.

Porém, por que essa história 
não acaba com a declaração à 
nação feita por Bolsonaro para 
recuar dos ataques aos min-
istros do Supremo Tribunal 
Fede ral (STF) na manifesta-
ção de 7 de Setembro? Para 
Kalil, é certo que os atos não 
precisam mais de Bolsonaro 
para ocorrer. Como exemplo, 
a antro póloga citou as ações 
recentes de caminhoneiros e 

grupos como o 300 do Brasil. 
“Nas manifestações, sua base 
cobra mais radicalismo e diz: ‘eu 
autorizo o que for necessário’. 
Porém,  institucionalmente não 
aconteceu nada”, destacou  

Ao não poder entregar o 
radi calismo esperado pelos ex-
tremistas, Bolsonaro “entrega a 
performance”. É assim, segundo 
a especialista, que se explica o 
desfile de carros de combate da 
Marinha em Brasília, no dia da 
votação da PEC do voto impres-
so, rejeitada pelo Congresso.

n FRACASSOS
Para o cientista político José 

Álvaro Moisés, a história das 
manifestações é marcada pelo Pesquisa mostra que atos ocorrem mesmo sem Bolsonaro

José Cruz/Agência Brasil

crescimento do que chamou 
de “expressões mais radicais do 
bolsonarismo”. O professor da 
USP alerta, no entanto, que 
os fracassos do governo desa-
tivaram a força do bolsonaris-
mo radical para se impor ao 
país. “A declaração à nação de 
Bolsonaro foi um recuo tático. 
É preciso ainda entender seu 
impacto sobre o movimento.”

Moisés acredita que Bol-
sonaro deve adotar a visão es-
catológica, da luta final contra o 
petismo e o comunismo, como 
forma de mobilizar sua base, 
ainda mais do que o discurso 
antissistema que alimentou o 
extremismo estratégico nos 18 
meses de atos de rua. (AE)

Lucas Almeida (DEM) como 
integrantes.

Na ocasião também ficou 
decidido que os primeiros con-
vidados para as oitivas são os 
representantes do Procon, da 
Defensoria Pública e do site 
Reclame Aqui, a fim de apurar 
a quantidade de reclamações e 
quais são as mais frequentes.

Entre as irregularidades 
que estão sendo apuradas 
pela CEI estão problemas 
na aferição do consumo e 
na cobrança das contas de 
energia elétrica, falta de ma-
nutenção na rede e prejuízos 
aos munícipes pelo serviço 
prestado pela Enel.

“Essa proposta foi cons-
truída por várias mãos, e di-
ante de um clamor dos mo-
radores da nossa cidade. De 
acordo com as reclamações 
que recebemos, observamos 
a prática abusiva com relação 
a cobrança das contas de luz”, 
destacou Eduardo Minas em 
entrevista recente.

n RECLAMAÇÕES
A Câmara de Diadema 

abriu espaço em seu site para 
que as pessoas façam as re-
clamações sobre a conces-
sionária de energia: https://
www.cmdiadema.sp.gov.br/
index.php?exe=cei_enel

Divulgação/Câmara de Diadema

No início do mês ocorreu a primeira reunião da CEI, quando foi decidida a presidência e relatoria da comissão

Você pode acreditar

Anuncie: 4057-9000

www.diarioregional.com.br

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)

S.André conclui leilão de veículos 
antigos e arrecada R$ 2,2 milhões 

A Prefeitura de Santo 
André realizou nesta se-
gunda-feira (18) na Emeief 
José Maria Sestilio Mattei, 
na Vila Bela Vista, leilão de 
91 veículos da frota munici-
pal que estão em estado de 
depreciação, além de itens 
como sucatas gerais de 
ferro, alumínio, vidros, mo-
tores e outros, que também 
estavam à disposição dos ar-
remates. A expectativa dos 
lances foi superada, com 
participação presencial e vir-
tual, e a quantia arrecadada 
chegou a R$ 2,2 milhões.

O leilão colocou à venda 
56 veículos da Prefeitura 
(pouco mais de R$ 1,1 mi lhão), 
34 do Semasa (Serviço Mu-
nicipal de Saneamento Ambi-
ental de Santo André – pouco 
mais de R$ 800 mil) e um da 
Emhap (Empresa Municipal 
de Habitação Popular de Santo 
André – cerc de R$ 4,5 mil). Já 
os demais itens somaram R$ 
300 mil, aproximadamente.

“Com o leilão, além de 
diminuir a utilização desses 
veículos e gastos de ma-
nutenção, trouxemos uma 
importante verba para pro-
jetos e ações, dando o bom 
exemplo na gestão, me-
lhorando a eficiência da má-
quina. Essas ações serão im-
portantes para mantermos 
a saúde financeira da cidade 

em dia”, destacou o prefeito 
Paulo Serra (PSDB).

Dentre os veículos que 
foram leiloados estavam 
modelos como Gol, Master 
AMB (ambulâncias), Saveiro, 
Topic, Kombi, caminhões, 
entre outros. A partir da con-
solidação do leilão, a prefei-
tura agora aguarda prazo legal 
para apresentação de presta-
ção de contas. Nesse período, 
todos os lotes ficam em poder 
do município, quando após a 
confirmação de pagamento, 
emite-se a nota fiscal e o ter-
mo de arrematação, liberando 
o veículo. A estimativa é de 
que em 30 dias o novo valor 
esteja incorporado ao orça-
mento municipal.

O leilão aconteceu nos 
mesmos moldes do de carros 
oficiais realizado ainda em 
2017 e que arrecadou cerca 
de R$ 1,4 milhão. Na ocasião 
foram 48 lotes de veículos 
oficiais, caminhões, ônibus, 
maquinário pesado e sucata, 
totalizando 140 veículos ar-
rematados, com a participa-
ção de mais de 500 pessoas.

O valor foi utilizado para 
aquisição de novas viaturas 
para a Guarda Civil Municipal 
(GCM). Os veículos utilizados 
por prefeito e vice, dois car-
ros modelo Vectra Elegance, 
ano 2007, estavam no pacote. 
(Reportagem Local)
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Alexandre Baldy deixa a Secretaria 
de Transportes Metropolitanos de SP
Baldy deixa o cargo no Governo para iniciar pré-campanha ao Senado pelo estado de Goiás

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Baldy: “conseguirmos entregar dignidade e respeito a milhões de trabalhadores”

O governador João Doria 
aceitou nesta segunda-feira 
(18) o pedido de desligamento 
do secretário de Transportes 
Metropolitanos, Alexandre 
Baldy, que deixa o cargo no 
Governo de São Paulo para 
iniciar sua pré-campanha ao 
Senado pelo estado de Goiás.  
Paulo Galli, secretário Execu-
tivo da pasta, assume interi-
namente a secretaria. 

“Alexandre Baldy foi com-
petente, dedicado e inovador à 
frente da Secretaria de Trans-
portes Metropolitanos. Deixa 
amigos e um grande legado 
com sua atuação”, afirmou o 
governador. 

João Doria agradeceu ao 
ago ra ex-secretário pelos ser-
viços prestados desde o início 
desta gestão, em janeiro de 
2019. Alexandre Baldy teve 
como uma de suas prioridades 

destravar obras paralisadas e, 
durante sua gestão, o Governo 
de São Paulo ultrapassou a 
marca de 100 quilômetros de 
Metrô e entregou modernos 
trens para a Linha 10-Turquesa. 

Com Baldy à frente da STM, 
a pasta retomou as obras da 
Linha 6-Laranja, maior obra 
de infraestrutura da América 
Latina e que estava parada há 
quatro anos; e pela primeira 
vez na história do Metrô, ini-
ciou e vai concluir uma estação 
na mesma gestão: a estação 

Jardim Colonial, que será en-
tregue nos próximos dias. 

Também finalizou a então 
abandonada Estação Bruno Co-
vas/Mendes/Vila Natal na Linha 
9-Esmeralda; retomou e en-
tregou a Estação Francisco Mora-
to na Linha 7-Rubi; e retomou as 
obras das Estações da 15-Prata, 
sendo quatro delas en tregues no 
primeiro ano de gestão: Jardim 
Planalto, Sapopemba, Fazenda 
da Juta e São Mateus.

“Gratidão por terem con-
fiado em minha pessoa e con-

seguirmos entregar dignidade e 
respeito a milhões de trabalha-
dores que, diariamente, gastam 
tempo de suas vidas dentro da 
estrutura da STM. Foi em meio 
a minha gestão que passamos 
por um dos maiores desafios 
da humanidade, vencendo 
dia a dia na luta contra o coro-
navírus, sempre tomando ati-
tudes pioneiras e copiadas dos 
demais sistemas de transportes 
sobre trilhos do mundo todo”, 
destacou Baldy em carta envia-
da a Doria. (R. Local)

Governo de SP vai promover 
ações sociais na Villa de Natal

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta segunda-feira 
(18) a participação do Fundo 
Social de São Paulo (FUSSP) 
na Villa de Natal, evento que 
acontecerá durante dezem-
bro e janeiro no Parque Villa-
Lobos, na Capital. 

O FUSSP promoverá 
ações de inclusão social, 
com oferta de capacitação 
e oportunidade de trabalho 
para 150 jovens em situação 
de vulnerabilidade social, 
espaço para comercialização 
de produtos confeccionados 
por pequenos artesãos e ar-
recadação de doações que 
serão destinadas a famílias 
de comunidades carentes. A 
expectativa é que o evento 
receba 150 mil visitantes e 
arrecade 15 mil brinquedos 
e 10 toneladas de alimentos.

“Com a retomada gra-
dual dos eventos, reacende 
a esperança de um Natal 
alegre, solidário e de muita 
união. O Fundo Social de 
São Paulo participará deste 
evento levando oportuni-
dade e inclusão social a co-
munidades carentes”, disse 
Bia Doria, presidente de 
Honra do FUSSP e primeira-
pama do Estado. 

A Villa de Natal ficará 
localizada no mirante do 
Parque Villa Lobos, den-
tro de uma área de cerca de 
22 mil metros quadrados. 
O FUSSP, além de rece-

ber, manusear e distribuir 
brinquedos e alimentos ar-
recadados no evento, vai 
promover um programa de 
capacitação para 150 jovens 
das comunidades parceiras 
do projeto para trabalho 
dentro do festival. Também 
faz parte das ações do Fundo 
uma apresentação de artistas 
de rua e artistas de comuni-
dades parceiras do projeto. 

“Vamos chamar artesãos 
para representar a cultura 
do estado de SP e coletar 
brinquedos para levá-los a 
uma oficina de brinquedos, 
onde serão reformados e do-
ados. De todos os ingressos 
para a Villa de Natal, 10% 
serão destinados às crianças 
de comunidades carentes”, 
afirmou Fernando Chucre, 
presidente do FUSSP. 

O Fundo Social de São 
Paulo terá um espaço de 40 
metros quadrados, dentro 
do evento, para a realização 
de suas ações. Além de dar 
oportunidade para artesãos 
e pequenos comerciantes 
na feira natalina, a entidade 
disponibilizará um ônibus 
do Papai Noel, que fará o 
translado uma vez por se-
mana, durante três horas 
do festival, para visitação 
de 1 mil beneficiados por 
dia (criança + responsável, 
previamente cadastrados por 
seus líderes e entidades comu-
nitárias).  (R.L)

SP antecipa para 21 dias 2ª dose da 
Pfizer para população adulta, diz Doria

IBGE cancela contrato com empresa 
organizadora do Censo Demográfico

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta se-
gunda-feira, (18) que o Estado 
vai antecipar para 21 dias o in-
tervalo de aplicação da vacina 
contra covid-19 da Pfizer. Até 
agora, o Estado usava o in-
tervalo de 8 semanas entre 
as doses do imunizante. De 
acordo com o governador, a 
antecipação é válida para toda 
a população adulta.

“Vamos reduzir de oito se-
manas para 21 dias o intervalo 
entre a 1ª e a 2ª dose da Pfizer. 
A medida vai beneficiar cerca 
de 2 milhões de pessoas que 
poderão completar o esquema 
vacinal mais cedo em São Pau-
lo. Vacina no braço!”, declarou 
o governador via Twitter.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
informou nesta segunda-feira 
(18), no Rio de Janeiro, que o 
contrato com o Cebraspe (Cen-
tro Brasileiro de Pesquisa em 
Avalia ção e Seleção e de Promoção 
de Eventos)  empresa organiza-
dora do processo seletivo simpli-
ficado (PSS) do Censo Demográ-
fico 2022, que terminou nesta 
segunda, não será prorrogado. 
Em nota, esclareceu “que o PSS 
para as funções de recenseador, 
agente censitário municipal e 
agente censitário supervisor, 
que estava suspenso, passará à 
condição de cancelado”.

Acrescentou que, “conforme 
previsto no edital, em casos 
como esse, de cancelamento, 

No final do mês passado, 
o governo estadual já havia 
reduzido o intervalo de apli-
cação do imunizante de 12 
semanas, para o atual inter-
valo usado pelo Programa Es-
tadual de Imunização (PEI).

Na última sexta-feira, 15, 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, reduziu o intervalo 
entre as doses da Astrazeneca 
de 12 para oito semanas. No 
caso da Pfizer, em setembro, 
o ministro havia falado sobre a 
possibilidade de redução do in-
tervalo para 21 dias, mas desde 
então, não foi anunciada nen-
huma alteração no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) 
com relação ao imunizante

A bula da Pfizer recomen-

da que o espaço entre uma 
dose e outra seja de 21 dias. 
No entanto, com o intuito de 
avançar nos número de vaci-
nados, o espaço foi aumen-
tado para 90 dias.

Segundo dados do go-
verno estadual, até o último 
sábado (16), cerca de 4,1 
milhões de pessoas estavam 
com a segunda dose contra 
a covid-19 atrasada. Nesse 
total, estão 2,1 milhões de 
pessoas que ainda não con-
cluíram o esquema vacinal 
com o imunizante da Pfizer. 
Com a antecipação para 21 
dias, a tendência é acelerar o 
ritmo da vacinação e aumen-
tar o número de pessoas to-
talmente vacinadas. (AE)

n ENTRE ASPAS

Baldy foi competente, 
dedicado e inovador à 
frente da Secretaria de 
Transportes Metropolitanos

João Doria

o IBGE publicará nos seus ca-
nais oficiais os procedimentos 
para a devolução das taxas 
de inscrição já efetuadas”. O 
instituto já está adotando as 
providências para nova seleção 
de empresa organizadora do 
processo seletivo para o Censo, 
a ser realizado em 2022.

Em abril deste ano, o IBGE 
decidiu suspender as provas do 
processo seletivo para recen-
seadores e agentes censitários 
que vão trabalhar no Censo 
2021, a ser realizado ano que 
vem. A decisão de suspender 
as provas foi tomada, segundo 
o instituto, devido ao corte de 
96% dos recursos previstos no 
Orçamento Geral da União para 
a realização do Censo Demográ-

fico, previsto para este ano. 
À época, a decisão decorreu 

da aprovação, pelo Congresso, 
do Orçamento para este ano, 
que reduziu a apenas R$ 71 mi-
lhões o valor destinado para a 
realização da pesquisa, o que in-
viabilizou a realização do censo.

Para 2022, o orçamento 
para a promoção do Censo De-
mográfico é de R$ 2,2 bilhões. O 
instituto  informou na sexta-fei-
ra passada (15) que a Secretaria 
Especial do Tesouro e Orçamen-
to autorizou a complementação 
de cerca de R$ 292 milhões ao 
orçamento do Censo Demográ-
fico 2022. Com a emenda ao 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA), a pesquisa rece-
berá R$ 2.292.907.087. (ABr)

Anuncie
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Dólar sobe 1,21% com cena externa, 
questão fiscal e piora das expectativas

O real liderou as perdas entre as divisas emergentes, castigadas pela inflação global resultante da crise energética

n O NÚMERO

US$ 1,950 bi
foi o valor dos três leilões de 
swaps cambiais realizados 
pelo Banco Central nesta 
segunda-feira

O dólar iniciou a semana 
em alta e voltou a ser negocia-
do acima do nível de R$ 5,50, 
a despeito de nova rodada de 
injeção de recursos do Banco 
Central no mercado via opera-
ções de swaps cambiais. Em dia 
de apetite reduzido ao risco, o 
real liderou as perdas entre as 
divisas emergentes, castigadas 
em meio à escalada da inflação 
global resultante da crise ener-
gética e à decepção com dados 
fracos das economias da China 
e dos Estados Unidos.

Pesam contra a moeda 
brasileira a deterioração con-
tínua das projeções econômicas 
(de inflação e crescimento), rati-
ficadas pelo Boletim Focus de-
sta segunda-feira (18), e as in-
definições na área fiscal, dadas 
as negociações para a extensão 

do auxílio emergencial e a ex-
pectativa para votação da PEC 
dos Precatórios esta semana 
na Câmara. Além disso, há um 
clima da cautela diante da es-
pera pelo relatório final da CPI 
da Covid e da ameaça de greve 
dos caminheiros a partir de 1º 
de novembro, embora a maior 
parte do mercado não acre-
dite em um movimento am-
plo de paralisação por parte 
da categoria.

O Banco Central realizou 
nesta segunda pela manhã três 
leilões de swaps cambiais, no 
valor total de US$ 1,950 bilhão, 
mas na operação que repre-
senta injeção nova de liquidez, 
realizada às 9h30, reduziu a 
oferta à metade, para US$ 500 
milhões. Nos três pregões an-
teriores, havia ofertado US 1 
bilhão por dia.

Apesar da atuação do BC, 
o dólar à vista não apenas 
rompeu novamente o pata-
mar de R$ 5,50 como chegou 
a flertar com o nível de R$ 
5,55, ao correr até a má xima 
de R$ 5,5425 (1,61%). A es-
calada a moeda norte-ameri-
cana chegou a levar parte dos 
agentes a cogitar uma nova 

intervenção do BC, hipótese 
que não se concretizou.

Ao longo da tarde, com a 
melhora das Bolsas americanas, 
acompanhada pelo Ibovespa, e 
diminuição das perdas demais 
divisas emergentes, a moeda 
norte-americana desacelerou o 
ritmo de alta por aqui. No fim 
da sessão, o dólar à vista subia 
1,21%, a R$ 5,5205. Com os 
ganhos des a segunda, a moeda 
acumula alta de 1,36% em outu-

bro e avança 6,39% no ano.

n BOLSA 
Em dia misto em Nova York, 

com S&P 500 (+0,34%) e Nas-
daq (+0,84%) no positivo, o 
Ibovespa conseguiu neutralizar 
ainda no começo da tarde as 
perdas que se impunham desde 
a manhã. Assim, o Ibovespa não 
encontrou força para dar se-
quência à recuperação da sexta-
feira, quando havia avançado 

Pixabay

Moeda norte-americana voltou a ser negociada acima do nível de R$ 5,50 nesta segunda

1,29%, a 114,6 mil pontos.
Nesta segunda, o ín-

dice de referência fechou 
em leve baixa de 0,19%, aos 
114.428,18 pontos.  No mel-
hor momento da sessão, o 
Ibovespa foi mais uma vez ao 
maior nível intradia desde 16 
de setembro (115.061,97). O 
giro financeiro foi de R$ 33,1 
bilhões nesta segunda-feira e, 
no mês, o índice avança 3,11% 
- no ano, cai 3,86%. (AE)
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Aplicativo Lady Driver chega em São Caetano 

O Lady Driver, o primeiro 
aplicativo que conecta passagei-
ras, crianças e idosos a moto-
ristas mulheres, chega em São 
Caetano, nesta quarta-feira (20). 
Comandada por Beatriz Prates, 
embaixadora Lady Driver na 
região, a marca tem como obje-
tivo dar oportunidade para mul-
heres com perfil  empreen dedor 
a levarem para sua cidade um 
serviço que vai ajudar mulheres 
de toda a região, beneficiando 
tanto as motoristas, quanto as 
passageiras, que poderão contar 
com um serviço de transporte 
seguro e confiável.  

“A Lady é uma chance de nos 
transportarmos com tranqui-
lidade e segurança. Não me lem-
bro quando entrei em qualquer 
transporte e não estive sempre 
em alerta, no limite, pronta para 
tomar qualquer atitude se fosse 
necessário. Já passei por diversas 
situações extremamente inva-
sivas e traumatizantes e todas 
as minhas amigas, sem exceção, 
também. É cansativo ser mulher 

na nossa sociedade e, soluções 
como essa, tornam nossa vida 
mais fácil.”, afirma Beatriz.

Além do atendimento tradi-
cional, o aplicativo oferece o 
serviço por agendamento para 
todas as usuárias, o Lady Kiddos 
com agendamento para crianças 
de 8 a 16 anos e o  Lady Care,  com 
agendamento para idosos acima 

de 70 anos. O objetivo, segundo 
a marca, é trazer despreocupa-
ção e facilidade, pois a usuária 
deixa programado e organizado 
o transporte para filho ou filha e 
parentes idosos, podendo seguir 
com as atividades rotineiras sa-
bendo que estão em segurança. 
Além disso, é um serviço que 
será pago especificamente quan-

do for usado, permitindo econo-
mias quando em relação a outros 
serviços com contratos anuais, 
que incluem férias ou feriados.

Após, o início da operação no 
dia 20, há  a expectativa de aber-
tura de sinal em Santo André 
ainda neste ano e, em 2022, a 
marca vai ampliar a sua atuação 
na região e terá ope rações em 
São Bernardo, Diadema e Mauá.

Atualmente, a operação na 
cidade de São Paulo conta com 
mais de 80 mil motoristas ca-
dastradas e mais de 1,5 milhão 
de passageiras em sua base, 
sendo aproximadamente 4.250 
motoristas cadastradas no ABC 
Paulista e quase 22 mil passagei-
ras. Além disso, é considerada a 
maior plataforma de transporte 
feminino do mundo, segundo o 
jornal inglês Financial Times.

Para baixar o aplicativo para 
ser motorista, basta acessar 
a Play Store e pesquisar Lady 
Driver Motorista.  O app para ser 
passageira está disponível para 
Android e IOS. (RL)

App de mobilidade exclusivo para motoristas e passageiras, inicia operação nesta quarta-feira

Enel promove renegociação 
de dívidas em São Bernardo
A Enel vai realizar no próxi-

mo sábado (23), um evento es-
pecial para renegociação e par-
celamentos diferenciados de 
dívidas aos clientes da comu-
nidade Vila São Pedro, em São 
Bernardo. A ação será rea lizada 
na Associação de Moradores 
Vila São Pedro, localizada na 
Rua Passagem Jerônimo dos 
Santos, 1, São Bernardo.

O atendimento será realiza-
do com horário marcado, e os 
clientes interessados terão que 
efetuar o agendamento prévio, 
disponível pelo link  https://
www.enel.com.br/pt-saopau-
lo/feirao-de-negociacao. Em 
seguida, o consumidor rece-
berá mensagem via SMS com 
a confirmação e senha que de-
verá ser apresentada no local.

A concessionária de energia 
elétrica vai oferecer condições 
diferenciadas para clientes ca-
dastrados na Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSEE). Os 
consumidores que já possuem 
o benefício  terão desconto de 
até 80%  no valor original das 

faturas vencidas há mais de 
180 dias e opção de parcela-
mento em até 18 vezes.

A Enel vai oferecer opções 
de negociação aos demais cli-
entes para saldar suas dívidas: 
isenção da cobrança de encar-
gos (atualização, juros e multa), 
desconto de até 65% para as 
contas em atraso acima de 180 
dias, parcelas de financiamento 
estendidas (até 48 vezes) e sem 
cobrança de juros.

Com  o objetivo de ajudar 
os clientes no consumo consci-
ente de energia, durante a ação, 
os participantes poderão trocar  
lâmpadas  fluorescentes e in-
candescentes pelo modelo LED, 
que são até 80% mais econômi-
cas e possuem uma vida útil de 
25 mil horas. 

Serviço -  Renegociação e 
parcelamento de contas – Co-
munidade Vila São Pedro, sába-
do (23),  das 8h às 17h. Local: 
Associação de Moradores Vila 
São Pedro, Passagem Jerônimo 
dos Santos, 1 – Vila São Pedro. 
(Reportagem Local)

Reprodução/Lady Driver

Marca prevê ampliação do serviço no ABC ainda este ano
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-0,19%
114.428 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,520 R$ 5,521
Turismo R$ 5,54 R$ 5,68

Volume: R$ 33,05 bilhões
Maiores altas:  Lojas Americ PN 
(+20,72%), Locaweb ON (+4,26%)
Maiores baixas:  P.Açúcar-CBD ON  
(-6,46%), Banco Inter PN (-4,74%) 
Variação em 2021: -3,86%
Variação no mês:  3,11%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,408 R$ 6,410
Turismo R$ 6,45 R$ 6,62



Taxa de 579,2 óbitos por 100 mil habitantes, que é a maior dos sete municípios, decorre do elevado número de moradores idosos
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São Caetano tem, entre os 
muni cí pios do ABC, a maior  
taxa de mortalidade por co
vid19, considerada por espe
cialistas o indicador mais con
fiável para avaliar a evolução 
de uma pandemia, pois mede 
o número de mortes propor
cionalmente à população.

Desde o início da crise sani
tária, 938 moradores da cidade 
per deram a vida para o novo 
co ronavírus, o que resulta em 
uma taxa de 579,2 óbitos pa
ra cada 100 mil habitantes. É o 
que revela levantamento rea
lizado pelo Diário Re gio nal 
com ba se nos mais recen tes 
boletins epidemiológicos di
vulgados pelas prefeituras.

O indicador de São Caeta
no é o dobro da média nacio
nal, que registrou 285 óbitos 

a cada 100 mil moradores (ve
ja quadro ao lado). Também é 
superior às taxas de mortali
dade do ABC (367,3) e do Es
tado de São Paulo (326,5).

Procurada pela reporta
gem, a Prefeitura de São Cae
ta  no explicou em nota que 
o indicador do mu ni cípio 
decorre do elevado nú mero 
de residentes idosos, que são 
mais suscetíveis à doença.

“Somos a população mais 
envelhecida da região metro
politana e uma das mais enve
lhecidas do país. Cerca de 24% 
de nossa população tem mais 
de 60 anos, enquanto ou tros 
municípios da Grande São Pau  
lo, como Barueri e Ita qua que
cetuba, possuem apenas 6% 
de sua população nesta faixa 
etá ria”, alega a prefeitura.

Além disso, segundo a nota, 
São Caetano tem densidade 
demográfica de 10,5 mil habi
tantes por km², uma das mais 
altas da região metropolitana e 
do país, o que torna mais fácil a 
disseminação e mais difícil im
pedila. “Não faz sentido com
parar diretamente os padrões 
de propagação da epidemia em 
São Caetano com municípios 

que têm densidade demográ
fica in   finitamente menor.”

“Por isso, o número (taxa 
de mortalidade) não reflete 
o esforço que a cidade tem 
feito para controlar a pro
pagação da epidemia e sua le
talidade en   tre os habitantes. 
Traba lhamos muito e sempre 

fomos conscientes de que 
os riscos aos quais a popula
ção de São Caetano está sub
metida são maiores do que 
aqueles aos quais estão sub
metidos, por exemplo, as ci
dades vizi nhas”, diz a nota.

Segundo o último bole
tim epidemiológico di vulgado 

Com 24% da população acima de 60 anos, S.Caetano 
tem o dobro da taxa de mortalidade por covid do país

pela prefeitura, São Cae tano 
acumula 17.343 casos e 938 
óbitos pelo novo coronavírus 
desde o início da pandemia.

A melhor situação entre os 
municípios do ABC é a de Rio 
Grande da Serra, que acumu
lou 98 mortes desde o início 
da pandemia, o que signifi

ca 190,5 óbitos a cada gru
po de 100 mil moradores.

n LETALIDADE
São Caetano só está pior 

do que Ribeirão Pires em ou
tro in dicador de evolução da  
pandemia: a taxa de letalida
de, que mede o porcentual 
de mortes em comparação ao 
total de infectados. A taxa de 
São Caetano, de 5,41, é quase 
o dobro da apurada no país 
(2,79) e, no ABC, só é menor 
do que a de Ribeirão Pires.

Especialistas explicam que 
esse indicador está relaciona
do à capacidade do sistema de 
saúde para recuperar quem é 
diagnosticado com a doença. 
Porém, no Brasil, não é o mais 
adequado para acompanhar a 
evolução da pandemia, devido 
à subnotificação de casos, de
corrente da baixa testagem.

Já a taxa de prevalência, 
que mede o porcentual dos 
habitantes que contraíram 
o novo coronavírus, tem em 
São Bernardo o maior in
dicador (11%), seguido por 
São Caetano (10,7%). A mé
dia dos sete municípios é de 
9,31%. (Reportagem Local)

Taxas de letalidade, mortalidade e prevalência no ABC, em SP e no país

Anderson Amaral/Especial para o DR

PANDEMIA DE COVID-19 NA REGIÃO

Taxa de letalidade: mortes/casos (%)
Taxa de mortalidade: mortes/100 mil habitantes
Taxa de prevalência: casos/população (%)
Fonte: prefeituras/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Fonte: GissOnline/Eicon

Município População Casos Mortes  Taxas de   
    Letalidade Mortalidade Prevalência
Diadema  426.757   34.505   1.488   4,31   348,68   8,09 
Mauá  477.552   36.590   1.548   4,23   324,15   7,66 
Ribeirão Pires  124.159   7.313   405   5,54   326,19   5,89 
R.G. da Serra  51.436   2.988   98   3,28   190,53   5,81 
Santo André  721.368   69.878   2.558   3,66   354,60   9,69 
São Bernardo  844.483   92.890   3.277   3,53   388,05   11,00 
São Caetano  161.957   17.343   938   5,41   579,17   10,71 
ABC  2.807.712   261.507   10.312   3,94   367,27   9,31 
São Paulo  46.289.333   4.390.006   151.129   3,44   326,49   9,48 
Brasil  211.755.692   21.644.464   603.282   2,79   284,90   10,22

n O NÚMERO

367,27
óbitos por 100 mil habitantes 
é a taxa de mortalidade por 
covid-19 do ABC

São Caetano inaugura a terceira 
escola no ano, no Bairro Fundação

Nesta segundafeira (18), 
o prefeito de São Caetano d, 
Tite Campanella, inaugurou 
a EMEI (Escola Municipal de 
Educação Infantil) Luiz José 
Giorgetti, após obras de de
molição e reconstrução da 
unidade escolar, cujo prédio 
havia sido desocupado devi
do a problemas estruturais. 
É a terceira nova unidade 
escolar inaugurada neste 
ano, após a entrega da EMEI 
Cleide Rosa Auricchio, em 
maio, e da EMEI Claudio 
Prieto, em junho.

“São Caetano tem uma 
tradição de administradores 
que valorizam a Educação, 
o que nos trouxe a uma 
posição muito confortável 
em termos de vagas esco
lares. Esperamos entregar 
o Complexo Escolar Profes
sora Eda Mantoanelli no 
começo do ano que vem”, 
destacou Campanella.

 O secretário de Educa
ção, Fabricio Coutinho de 
Faria, lembrou também que 
outras escolas do Bairro 
Fundação estão no crono

grama de reformas, a ex
emplo da EMEI João Barile, 
revitalizada em 2019. “A 
EMEF Senador Fláquer já 
está em obras e a EMI Alice 
Pina Bernardes será revita
lizada no ano que vem.”

O novo prédio obedece 
a normas de acessibilidade 
em toda a área construí
da, além de técnicas ar
quitetônicas que conferem 
conforto térmico e ambi
ental, como o dimensio
namento de aberturas a fim 
de garantir a incidência de 
luz e ventilação natural.

Além de um solário e de 
um playground gramado, 
as salas de aula, amplas e 
arejadas, contam com diver
sos elementos da natureza, 
como pedras, madeira e fo
lhas. “Procuramos criar es
paços participativos, para 
que as crianças pudessem 
explorar e fazer descobe
rtas. A forma mais fácil e 
agradável de aprender é pela 
brincadeira”, ressaltou a di
retora Selma Salles Costa. 
(Reportagem Local)

Rede municipal de Ribeirão Pires inicia 
retorno dos Berçários 1 nesta semana
A partir desta quartafeira 

(20) alunos com menos de 2 
anos matriculados no Berçário 
1 de escolas municipais ini
ciarão o processo de retorno se
guro às atividades presen ciais 
em Ribeirão Pires. Respeitando 
os protocolos de prevenção ao 
novo coronavírus, inclusive 
o distanciamento de 1 metro 
entre as pessoas, as crianças 
dessa turma voltarão gradati
vamente às aulas nas unidades.

Equipe gestora da Secreta
ria de Educação Municipal e 
os diretores das escolas que 
atendem crianças do Berçário 
1 se reuniram nesta segunda
feira (18) para alinhar deta
lhes do retorno presencial. 
“Neste momento, manter
emos o retorno gradual, para 
que as equipes escolares pos
sam se adaptar e atender, com 
segurança, todos os alunos. A 
rede municipal prioriza o de
senvolvimento e o bemestar 
dos alunos e de todos os pro
fissionais”, ressaltou a secre
tária de Educação da cidade, 
Rosi Ribeiro de Marco.

As famílias dos alunos de 

Berçário 1 receberão das uni
dades escolares as orienta
ções sobre o processo de volta 
gradativa das atividades pres
enciais – dias, horários e nor
mas de segurança.

n OPCIONAL
Pelo menos até o final deste 

mês, para todos os segmen
tos – do Ensino Infantil ao 
Fundamental II, as atividades 
pedagógicas presenciais se
guem opcionais, observando 
as normas estabelecidas pelo 
Go verno do Estado na Res
olução 101/2021 e Deliberação 
do Conselho de Educação do 
Estado 204/2021. 

Está mantido no mu
nicípio o ensino a distância 
por meio de plataforma digi
tal ou da retirada de conteú
dos impressos nas escolas. O 
retorno ao ensino presencial 
obrigatório, estabelecido pelo 
governo estadual, segue em 
discussão junto à equipe ges
tora da Secretaria de Educa
ção, Conselho Municipal de 
Educação e Ministério Públi
co. (Reportagem Local)

Consórcio ABC faz parceria para formação 
superior de agentes de segurança 

O Consórcio Intermunici
pal ABC firmou parceria com 
a Faculdade Fadisma para con
cessão de desconto no valor da 
mensalidade do Curso Superior 
de Tecnologia em Segurança 
Pública Municipal. O termo é 
fruto do Edital de Chamamento 
para Credenciamento de In
stituições de Ensino Superior, 
publicado em agosto/2021. A 
instituição é uma das primeiras 
a trabalhar com cursos voltados 
à segurança pública no Brasil e 
o curso ofertado é 100% EAD, 
atendendo as necessidades 
desses profissionais.

A parceria beneficia guar
das civis municipais, polici
ais civis, militares, federais e 
rodoviários federais, peritos, 
bombeiros militares, agentes 
penitenciários e profissionais 
de segurança privada. Os inter
essados cadastrados via Con
sórcio ABC pagarão 24 parcelas 
de R$ 98,98. Fora do convênio, 
o custo mensal é de R$ 249,96.

Para ter direito ao benefí
cio, o futuro aluno deve entrar 
no bit.ly/ConsABCFadisma e 
preencher o cadastro. Ao rece

ber o cadastro, o Consórcio ABC 
enviará um token de desconto 
em até 24 horas por email. De 
posse do token, os interessados 
devem formalizar sua inscrição 
no site do curso (bit.ly/inscri
caoFadisma), informando o 
código de desconto. Para saber 
mais sobre o curso, consulte 
segpublicamunicipal.com.br.

O ingresso no curso tem 
caráter contínuo, podendo o 
aluno se matricular a qualquer 
momento. A inscrição é feita de 
forma digital.  Ao ingressar no 
curso, o aluno terá uma área de 
ambientação digital e montará 
uma trilha de estudo orientada 
pelos professores tutores.

“A formação contínua dos 
agentes de segurança tornase 
particularmente importante, 
dadas as necessidades da socie
dade, uma vez que as transfor
mações sociais são constantes. 
O curso superior aprimora o 
profissional refletindo na quali
dade do atendimento ofertado 
para a população”, afirmou o 
presidente do Consórcio ABC e  
prefeito de Santo André, Paulo 
Serra. (Reportagem Local)
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Elton John lança álbum 
feito durante a pandemia

Novo trabalho, “The Lockdown Sessions”, foi gravado nos últimos 18 meses

Elton John repete por várias 
vezes que não pensava em fazer 
nenhuma gravação durante a 
pandemia de 2020. Não havia 
clima em tempos de mortes e 
isolamentos. Porém, aos pou-
cos, pessoas começam a chegar 
a seu lado e foi como se um novo 
álbum se desenhasse natural-
mente. Elton conheceu primei-
ro, em um restaurante de Los 
Angeles, o jovem cantor e com-
positor Charlie Puth.

Puth, 29 anos, cheio de 
charme e carisma, com parte de 
sua sobrancelha direita arranca-
da por uma mordida de cachorro 
na infância, ainda não parece 
ter algo que o diferencie do pop 
mediano. Porém, ninguém, nem 
Elton John, se importa com isso. 
Puth falou de seu estúdio, decla-
mou-se ao ídolo e o convenceu a 
fazerem algo juntos.

Dua Lipa veio em seguida, 
também em um jantar. Ali, eles 
falaram de colaborações, troca-
ram elogios e, meses depois, saiu 
“Cold Heart”, um remix feito pelo 
trio Pnau, o coletivo dos produ-
tores Nick Littlemore, Peter 
Mayes e Sam Littlemore, para 
a voz de Dua e Elton. Sinal dos 

tempos: mais do que qualquer 
entrega de uma ou duas vozes, 
o que vale no império das feats 
(colaborações) é a produção. O 
remix com trechos de “Sacrifice 
(1989)”, “Kiss The Bride” (de 
1983) e “Rocket Man” (de 1972) 
foi apresentado com um clipe 
que, até neste domingo (17) no 
YouTube, tinha mais de 41 mi-
lhões de visualizações.

As outras costuras foram 

sendo feitas e o álbum despon-
tou. “The Lockdown Sessions”, 
gravado com os artistas em isola-
mento, está previsto para sair no 
dia 22, em CD e plataformas digi-
tais. São 16 músicas, dez delas 
surpreendentemente inéditas, 
pensadas como colaborações fei-
tas por Elton John a artistas do 
naipe de, além de Charlie Puth e 
Dua Lipa, Brandi Carlile, Eddie 
Vedder, Gorillaz, Lil Nas X, Miley 

Cyrus, Nicki Minaj, Rina Sawaya-
ma, entre outros. Uma espécie 
de passado e presente, diversão e 
estratégia, pesquisa e reverência, 
ócio e posicionamento.

“The Lockdown Sessions” 
foi gravado nos últimos 18 me-
ses. Elton havia feito uma pausa 
na turnê Farewell Yellow Brick 
Road e se divertia apresentando 
o programa de rádio Apple Mu-
sic Rocket Hour. 

“A última coisa que eu esper-
ava durante o lockdown era fazer 
um álbum. Mas, à medida que 
a pandemia avançava, projetos 
pontuais continuavam surgindo. 
Todas as faixas em que trabalhei 
eram realmente interessantes 
e diversas, coisas diferentes de 
tudo pelo que sou conhecido e 
que me tiraram da zona de con-
forto para um território novo. 
Percebi que havia algo estranha-
mente familiar em trabalhar as-
sim. No início da minha carreira, 
fui músico de estúdio. Trabalhar 
com diferentes artistas durante 
o lockdown me fez lembrar dis-
so. Eu estava fechando um cír-
culo: voltava a ser um músico de 
estúdio. E ainda era o máximo”, 
disse Elton. (AE)

Elton havia feito uma pausa na turnê “Farewell Yellow Brick Road” 
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Ações no Shopping 
Praça da Moça
Em parceria com a ESSA 

(Escola Técnica Profission-
alizante), o Shopping Praça 
da Moça realiza durante 
este mês de outubro ações 
para lembrar a importân-
cia da prevenção do câncer 
de mama.  Hoje (19) o em-
preendimento promove 
live pelo Instagram do 
empreendimento (@shop-
pingpracadamoca), às 14h, 
com a psicóloga Vera Lúcia 
para falar sobre os aspectos 
psicológicos envolvidos no 
câncer de mama, incluindo 
todos os desafios físicos e 
emocionais desde o diag-
nóstico da doença.

De 22 a 24 de outu-
bro, quem passar pelo em-
preendimento contará com 
serviços disponíveis gratu-
itamente, como demon-
stração de autoexame, 
aferição de pressão, glice-
mia capilar e spa de mãos, 
campanha para doação de 
lenços, cabelos e itens de 
higienização. 

Além disso, com a parce-
ria da Rede Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de 
Diadema, o empreendi-
mento recebe doações de 
lenços e cabelos em dois 
pontos: na administração, 
localizada no Piso Ipê, e em 
um totem disponibilizado 
no Paineira, próximo à por-
taria Manoel da Nóbrega 
até o dia 31 de outubro. 

As doações serão des-
tinadas a rede Feminina. 
Para doar, o cabelo pre-
cisa ter, no mínimo, 15cm, 
natural, com química ou 
tingido, e são aceitos todos 
os tipos de cabelo. Tem que 
estar preso com um elásti-
co de prender dinheiro, es-
tar limpo e seco.

Serviço - Outubro Rosa 
no Shopping Praça da Moça

Live Outubro Rosa
Dia 19 de outubro às 14h 

no Instagram @shoppingpra-
cadamoca

Exames rápidos gratuitos
Dia 22 (sexta-feira): das 

10h às 22h
Dia 23 (sábado): das 10h 

às 22h
Dia 24 (domingo): das 14h 

às 20h
Piso Palmeira
Doação de lenços e cabelos
Até o dia 31 de outubro
Shopping Praça da Moça
Telefone: (11) 4057-8900
WhatsApp: (11) 94709-

5754
www.shoppingpracada-

moca.com.br 
Endereço: Rua Manoel da 

Nóbrega, 712 - Centro, Diade-
ma (Reportagem LocaL)

CURTAS

apaRência

Tom Cruise 
chama atenção 
Tom Cruise, 59, levou seu 

filho Connor para assistir a 
uma partida de beisebol em 
Los Angeles, nos Estados Uni-
dos, e chamou atenção pela 
sua aparência. Os fãs ficaram 
surpresos com o rosto dife-
rente do astro.

Os espectadores do jogo 
apontaram suas câmeras para 
Tom Cruise, que não costuma 
aparecer em público. As fotos 
do seu rosto inchado virali-
zaram e os internautas espe-
culam sobre procedimentos 
estéticos e cirurgias plásticas.

Mike Sington, produtor 
executivo da NBC, postou as 
fotos no Twitter e escreveu: 
“Tom Cruise foi o último as-
tro de Hollywood a arruinar 
seu rosto com preenchimen-
tos na tentativa de parecer 
mais jovem”.

O ator está no próximo 
filme da franquia “Missão 
Impossível” e em “Top Gun: 
Maverick”, que foram adia-
dos novamente por causa 
da pandemia do novo coro-
navírus. A estreia do sétimo 
longa de espionagem está 
previsto para setembro de 
2022 e a nova trama do pilo-
to da Marinha, Pete “Maver-
ick” Mitchell, estará de volta 
depois de 30 anos, em maio 
de 2022. (AE)

Em novEmBRo

Adele fará 
show inédito

O canal CBS anunciou 
nesta segunda-feira (18) um 
especial de duas horas com 
a cantora Adele no dia 14 de 
novembro. “Adele: One Night 
Only” terá show inédito e en-
trevista para Oprah Winfrey

O programa estreia cinco 
dias antes do lançamento 
do tão aguardado quarto 
álbum da cantora, após um 
intervalo de seis anos desde 
o terceiro disco.

Filmado em Los Angeles, o 
especial incluirá os sucessos de 
Adele e várias músicas novas. 
Será a primeira oportunidade 
dos fãs de verem seu material 
inédito. Por enquanto, a canto-
ra só revelou o single e o vídeo 
da faixa Easy On Me. De acordo 
com o anúncio da CBS, o espe-
cial terá uma conversa exclusi-
va de Adele por Oprah Winfrey 
“de seu jardim de rosas”.

“Na primeira entrevista de 
Adele na televisão sobre seu 
novo álbum, as histórias por 
trás das canções, a vida após 
o divórcio, a perda de peso e a 
criação de seu filho”, diz a des-
crição do especial. (AE)

Ana Maria Braga lembra de Tom Veiga 
e chora no aniversário do ‘Mais Você’

No aniversário de 22 anos 
do “Mais Você”, Ana Maria Bra-
ga fez uma reprise da história 
do programa na Globo. A apre-
sentadora chorou ao lembrar do 
companheiro de palco e amigo 
Tom Veiga, que a acompanhou 
por 24 anos como Louro José.

Em vários trechos exibidos 
no início do programa matinal, 
Ana Maria apareceu ao lado de 
sua equipe e do papagaio in-
terpretado por Tom Veiga, que 
fa leceu em novembro de 2020, 
em decorrência de um AVC.

“Já deu pra perceber que 
o clima é de festa. Ao mesmo 
tempo, com a abertura deste 
programa, quando a gente vê 
aquele monte de imagens de 
uma vida inteira... 22 anos é 
uma história diária que a gente 
tem junto, não só minha e da 
minha equipe. Sem você aí do 
outro lado, a gente não estaria 
aqui até hoje. Esse programa de 
aniversário é dedicado a você”, 
começou a apresentadora.

“E quando a gente vê aquelas 
imagens todas, a saudade de al-
guns momentos faz com que a 
gente perceba o quanto a gente 

tem que valorizar a vida a cada 
dia. As coisas passam, as pes-
soas se vão”, declarou Ana Ma-
ria, chorando. 

Relembrando sua história 
na emissora, ela afirmou que 
se diverte ao fazer o programa 
todas as manhãs. “Nesse tem-
po, a gente sorriu, chorou... Se 
emocionar aqui é fácil. A gente 
vibrou, aprendeu muita coisa 
juntos. A cada dia que a gente 
amanhece aqui, tem uma ânsia 
de querer aprender mais. E aqui 
o que não falta para mim e para 
minha equipe toda que tá aqui, 
e quem já esteve aqui e não está 
mais, é fôlego para gente seguir 
em frente”, disse. (AE)

Reprodução Instagram

Reprodução

Novo trailer de ‘The Batman’ com 
Robert Pattinson é lançado

A Warner Bros. Pictures 
divulgou um novo trailer do 
filme The Batman, que pela 
primeira vez trará o ator Rob-
ert Pattinson no papel do 
homem-morcego. O vídeo foi 
exibido neste sábado, 16, no 
evento DC Fandome.

As imagens mostram o 
Cavaleiro das Trevas derru-
bando bandidos, e sua ves-
timenta absorvendo vários 
disparos de arma.

O trailer provoca uma 
versão sombria e violenta de 
Batman, com a voz de Pattin-
son dizendo sobre o ‘batsinal’: 
“O medo é uma ferramenta. 
Quando a luz atinge o céu, 
não é apenas uma chamada. 
É um aviso”.

Vários personagens icô-
nicos aparecem, incluindo a 
Mulher-Gato de Zoe Kravitz 
e O Pinguim, interpretado 
por Colin Farrell. Ainda se vê 
o Batmóvel rasgando as ruas 
e saindo ileso das explosões.

O vídeo começa com uma 
cena da polícia prendendo 

um homem em uma cafeteria. 
Numa xícara deixada para trás, 
no balcão, um ponto de inter-
rogação é formado na bebida. 
O sinal é o cartão de visitas do 
personagem Charada.

Depois, mais para o final, 
a voz de Pattinson descreve 
a situação em Gotham City: 
“Este é um barril de pólvora. 
O jogo do Charada”. A pre-
visão é que The Batman seja 
lançado nos cinemas em 4 de 
março de 2022. (AE)

Divulgação

pattinson é homem-morcego
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Não precisa de cirurgias para usar o equipamento

Novos casos 
de ebola são 
detectados 
no Congo

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) informou 
nesta segunda-feira (18) que 
foram detectados três novos 
casos de ebola na República 
Democrática Oriental do 
Congo. Já são cinco os casos 
identificados em apenas dez 
dias.  Para as autoridades de 
saúde, o surto está relaciona-
do ao de 2018-20, que matou 
mais de 2.200 pessoas e infec-
tou mais de 3 mil.

Os casos mais recentes 
foram detectados no distrito 
sanitário de Butsili, perto da 
cidade de Beni, onde ocorreu 
o último surto, informou a 
OMS em nota. Do cinco casos 
confirmados até agora, três 
pessoas morreram.

De acordo com a OMS, 
após grandes surtos podem 
ocorrer outros, causados   
por infecções latentes que 
permanecem no sêmen dos 
sobreviventes.  Em fevereiro 
deste ano, foi detectado um 
aumento de casos, contro-
lado em maio. Nesse período, 
seis pessoas morreram.

No país, as vacinas têm 
mostrado impacto significa-
tivo no controle do ebola. Na 
semana passada, os médi-
cos começaram a vacinar os 
contatos das pessoas que 
estavam infectadas, usando 
um imunizante da Merck, 
uma das duas vacinas contra 
disponíveis contra o ebola. A 
outra é fabricada pela John-
son & Johnson. (ABR)

O Ministério da Saúde 
anunciou nesta segunda-feira 
(18) que investirá R$ 14 mi-
lhões na criação de 10 mil va-
gas para o Programa SOS de 
Ponta, visando à qualificação 
de profissionais da saúde para 
realizarem atendimentos de 
urgência e emergência em 
suas unidades de saúde.

“Vivemos hoje situação de 
emergência na saúde pública 

internacional. Nosso país teve 
mais de 600 mil óbitos decor-
rentes da covid-19. A grande 
lição dessa pandemia é o forta-
lecimento do sistema de saúde 
no Brasil”, disse o ministro Mar-
celo Queiroga durante a cerimô-
nia de lançamento do Programa 
SOS de Ponta-Capacitação nas 
Urgências e Emergências.

 Segundo Queiroga, o 
sistema de saúde tem, atual-

Alunos da Mauá desenvolvem prótese de mão produzida em impressora 3D 

Saúde investirá R$ 14 milhões para qualificar atendimentos de urgência

As pessoas com deficiên-
cia nos membros superiores 
podem ter, em breve, à dis-
posição uma nova tecnologia 
no que diz respeito à prótese 
de mão. Os formandos do In-
stituto Mauá de Tecnologia 
(IMT), Maria Clara Rocha Fer-
reira, Caio Shoji Kagamida, 
Guilherme Keese Tabacow e 
Marcello José Scatena Junior, 
desenvol veram um protótipo 
de prótese que não precisa 
de cirurgias nem de qualquer 
outro procedimento médico 
para o seu funcionamento. 
Além disso, é controlada por 
sinais de eletromiografia 
(EMG), utilizando redes neu-
rais artificiais e impressão 3D. 

A leitura dos movimentos 
é feita por meio da detecção 
de sinais mioelétricos, prove-
nientes de um sensor que fica 
em contato com a pele, quer 
dizer, esses sinais elétricos 
são oriundos de fibras mus-
culares. Um microcontrola-
dor  interpreta esses sinais 
que, por sua vez, enviam o 

Divulgação

comando para a prótese.
“Já as redes neurais utiliza-

mos para ensinar o computa-
dor a detectar um movimento 
com base no sinal EMG cap-
tado pelo sensor. Se o sinal 
possuir um formato X, por 
exemplo, quer dizer que os de-
dos estão abertos, mas se esti-
ver no formato Y, significa que 
estão fechados. Outro diferen-
cial consiste em propor, por 
meio de microcontroladores, 
uma automação para a movi-
mentação dos dedos, o que 
substitui a força humana para 
realizar essas ações (como é o 
caso das próteses mecânicas)”, 
explica Scatena. 

A impressão 3D é um outro 
ponto importante. Trata-se de 
uma ferramenta para proto-
tipagem rápida, ou seja, um 
método que pode encurtar 
o período de validação en-
tre uma versão do modelo e 
outra. “Além disso, outra pro-
posta para a impressão 3D é 
fugir do Design das próteses 
convencionais e possibilitar 

a personalização, principal-
mente do ponto de vista esté-
tico, como cores e tamanhos”, 
destaca o graduando. 

n EUREKA 2021
Em sua 27.ª edição, a Eu-

reka será realizada de 22 a 24 
de outubro, das 13h às 21h. 
Tradicional encontro do In-
stituto Mauá de Tecnologia 
(IMT), a Eureka é referência na 
comunidade acadêmica e nos 
diversos nichos de mercado, 
porque apresenta propostas 
e soluções inovadoras para 
engenharia, meio ambiente, 
mobilidade, saúde, bem-estar, 
negócios, entre outros, apre-
sentadas por formandos dos 
cursos de Engenharia, Admin-
istração e Design. Gratuita e 
aberta ao público em geral, a 
exposição será, pela segunda 
vez consecutiva, totalmente 
on-line, devido à pandemia.

Serviço  - Eureka 2021;                                                                                                                          
Da  ta: de 22 a 24 de outubro, das 
13 h às 21 h, on-line .  Gratuito. 
(Reportagem Local)     

 Informações que toda mulher 
precisa ter sobre câncer de mama
Em São Paulo são esperados 18.280 novos casos de câncer de mama este ano

GPoint Studio/Freepik

O sentimento ao receber um 
diagnóstico de câncer de mama 
pode ser devastador. No entanto, é 
essencial que a paciente saiba que 
a descoberta da doença pode estar 
longe de ser apenas uma sentença 
negativa, sem chances de uma 
vida saudável após o tratamento - 
ou ainda, na pior das hipóteses, ter 
pouca expectativa de sobrevivên-
cia ao passar por essa fase.

Apesar do crescente número 
de casos da doença - só em São 
Paulo, são esperados 18.280 no-
vos casos de câncer de mama 
em 2021, de acordo com a esti-
mativa realizada pelo Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) - 
em contrapartida, nos últimos 
anos ocorreram importantes 
avanços nos tratamentos, prin-
cipalmente no que diz respeito 
a cirurgias menos mutilantes, 
assim como a busca da individu-
alização de todo esse processo.

De acordo com o oncologista 
Daniel Gimenes, do CPO Onco-
clínicas, o tratamento varia de 
acordo com o estágio do tumor e 
suas características, além de de-
pender também das condições da 
paciente - fatores como idade, co-
morbidades e status menopausal.

De acordo com o oncologista, 
o acesso à informação de quali-
dade é um grande aliado no com-
bate à doença. “O diagnóstico não 

é o fim, mas sim uma continui-
dade, que não deve ser encarada 
com medo. Por isso, faça exames 
e mantenha a rotina das consultas 
médicas independente da idade. 
Confie no seu médico, compar-
tilhe seus anseios e não confie em 
tudo que lê na internet, tomando 
cuidado principalmente com as 
fake news sobre a doença”, alerta.

Confira a seguir as principais 
informações que todas as mu-

lheres devem saber sobre câncer 
de mama:

Com que idade as mulheres de-
vem começar a fazer exames anuais?

É importante fazer mamogra-
fia a partir dos 40 anos, mas já ex-
istem exames que são capazes de 
detectar alterações em mulheres 
mais jovens, como ultrassono-
grafia e ressonância magnética, já 
que a mamografia apresenta limi-
tações nesta faixa etária, devido 
às mamas densas das pacientes, 
o que dificulta a identificação de 
eventuais tumores.

Vale lembrar que o auto 
exame, apesar de ser importante 
para o conhecimento do corpo, 
não é a melhor forma de detectar 
o câncer de mama precocemente 
- quanto o tumor já é palpável, 
é porque provavelmente já está 
mais avançado.

Como prevenir o surgimento de 
tumores?

Manter uma alimentação ba-
lanceada (priorizando alimentos in 
natura e evitando ultraprocessados 
e bebidas alcoólicas), praticar ativi-
dade física regularmente, manter 
o peso corporal adequado e, caso 
tenha a oportunidade, aderir 
ao aleitamento materno, são 
hábitos que podem reduzir em 
até 28% o risco de desenvolver 
câncer de mama, além de evitar a 
recidiva da doença.

É possível engravidar após pas-
sar pelo tratamento de combate ao 
câncer de mama?

Em casos de mulheres jovens 
existem técnicas para a preserva-
ção de fertilidade durante o trata-
mento oncológico. No entanto, é 
importante que a paciente con-
verse com o seu médico sobre os 
riscos e as possibilidades logo que 
receber o diagnóstico - antes mes-
mo de iniciar o tratamento. Entre 
as opções estão conge lamento de 
óvulos ou de embriões, congela-
mento do tecido ovariano e su-
pressão da função ovariana.

O tratamento do câncer de 
mama exige obrigatoriamente a re-
moção completa da mama?

Hoje em dia, nos casos de 
câncer de mama em estágio inicial, 
a cirurgia mutilante perdeu muito 
espaço para tratamentos mais 
conservadores, como a resseccao 
segmentar.

O câncer de mama é necessari-
amente hereditário?

Nem todo câncer de mama 
é hereditário - ou seja, uma mu-
tação herdada. No entanto, a 
mutação genética pode ocorrer 
ao longo da vida, em razão de 
condições externas, como estilo 
de vida e ambiente.

Existem alternativas para que 
não haja queda de cabelo durante o 
tratamento?

Não são todos os tratamen-
tos oncológicos responsáveis pela 
queda capilar. A quimioterapia é 
um tratamento que afeta as células 
que se multiplicam com frequên-
cia, como as responsáveis pelo 
crescimento do cabelo, causando 
alopecia no paciente. Porém, atu-
almente existe uma técnica capaz 
de preservar a maior parte dos 
fios: a crioterapia - uma touca ge-
lada que resfria o couro cabeludo 
e promove a contração dos vasos 
sanguíneos. Tal esfriamento cria 
uma espécie de capa protetora que 
preserva os folículos pilosos e re-
duz a quantidade de medicamen-
to que chega às raízes, o que reduz 
a queda capilar.É  importante que 
cada mulher tenha autonomia e 
protagonismo de definir o que é 
melhor para si - raspar o cabelo, 
buscar próteses capilares ou op-
tar por alternativas que dimi-
nuam a queda dos fios. (RL)

mente, “posição confortável” 
para atender aqueles que, com 
síndrome respiratória grave, 
necessitam de unidades de te-
rapia intensiva (UTIs). “Hoje 
trazemos essa ação SOS de 
Ponta porque sabemos que, nas 
urgências e emergências, é que 
existe o risco maior de morte, 
e precisamos qualificar melhor 
aqueles que estão na ponta para 
atende a essas situações”, disse.

n MÉDICOS PELO BRASIL
Queiroga antecipou que até 

o final do ano a pasta lançará o 
Médicos pelo Brasil, programa 
que“terá edital para a contrata-
ção dos médicos de uma ma-
neira diferente da do passado, 
que inclusive traziam cidadãos 
de outros países, em regime 
muito impróprio para traba-
lhar em nosso país”.

O ministro classificou como 

“ativo precioso” os profission-
ais da saúde que vêm atuando 
na linha de frente para o com-
bate à pandemia, e reforçou 
a importância da relação de 
confiança entre médicos e 
pacientes. Segundo Queiroga, 
“telesaúde e e telemedicina 
nunca vão substituir, mas 
reforçar, as relações médico-
paciente, ampliando acessos”. 
(Agência Brasil)
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Prefeitura do  
MunicíPio de diadeMa

Procar auto estufa Ltda torna pú-
blico que recebeu, da Secretaria de Meio 
Ambiente de Mauá, a Licença Prévia, de 
Instalação e de Operação n° 202109 para 
CNAE 45.20-0/02 - Serviços de lanterna-
gem ou funilaria de veículos automotores 
situado à Rua Emilio Boyago, 221 - Jd. Es-
trela - Mauá - SP., conforme conta no Pro-
cesso Administrativo nº 10399/2020.

soLitec eMPreendiMentos e cons-
truÇÕes Ltda Me, pessoa jurídica – PJ 
torna público que requereu ao Semasa, a 
Autorização Ambiental para Transplante de 
árvore isolada dentro ou fora de APP, para 
Construção de Galpões Comerciais, sito à 
Rua Distrito Federal, 257, Santa Teresinha 
- Santo André/SP e declara aberto o prazo 
de 30 dias para manifestação escrita, ende-
reçada ao Semasa.

soLitec eMPreendiMentos e cons-
truÇÕes Ltda Me, pessoa jurídica – PJ 
torna público que requereu ao Semasa, a 
Autorização Ambiental para Transplante de 
árvore isolada dentro ou fora de APP, para 
Construção de Galpões Comerciais, sito 
à Rua Uruguai, 217, Parque das Nações - 
Santo André/SP e declara aberto o prazo de 
30 dias para manifestação escrita, endere-
çada ao Semasa.

ERRATA DE ATA DE APURAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DO IDOSO DE DIADEMA BIÊNIO 
2021-2023 - DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 - Onde 
se lê: Representante de Entidade Asilar: Fernando 
Tavares da Silva (Lar de Idosos) com 2015 (duzen-
tos e quinze) votos, leia-se: Representante de Enti-
dade Asilar Fernando Tavares da Silva (Lar Alcina) 
com 215 (duzentos e quinze) votos. Erica Prudente, 
Presidente do CMI - 19 de outubro de 2021.
LOTE 09/21
VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIADEMA
LEGENDA:
RL = Responsável Legal
RT = Responsável Técnico
CRT = Co-Responsável Técnico
PA = Processo Administrativo
PE = Processo Eletrônico
LTA = Laudo Técnico de Avaliação
LF = Licença de Funcionamento
AIP = Auto de Imposição de Penalidade
AIF = Auto de Infração
COMUNICADO DE:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/CADASTRO:
PE 294732018 PÃO DE BATATA PÃES ESPECIAIS 
LTDA CEVS 351380101-109-000049-1-0 CNPJ 
74.566.878/0001-25 CNAE 1091-1/01 FABRICA-
ÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUS-
TRIAL VALIDADE: 10/09/2022.
RL SYLVIO RODRIGUES CPF 11649801815
RT DANIELA MORAIS SANTOS CPF 30635940833 
CRN/SP 32992
PE 29472/2018 PÃO DE BATATA PÃES ESPECIAIS 
LTDA CEVS 351380101-109-000050-1-0 CNPJ 
74.566.878/0001-25 CNAE 1091-1/01 FABRICA-
ÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUS-
TRIAL VALIDADE: 10/09/2022.
RL  SYLVIO RODRIGUES CPF 11649801815
RT DANIELA MORAIS SANTOS CPF 30635940833 
CRN/SP 32992
PE4750/2021 IGOR HACHUL CEVS 351380101-
863-001448-1-9 CPF 38629745886 CNAE 8630-
5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA VALIDADE: 
03/09/2022
RL/RT IGOR HACHUL CPF 38629745886 CRO/SP   
120751
PE11348/2021 DROGARIA PROMISSAO FARMA 
LTDA CEVS 351380101-477-000348-1-9 CNPJ 
41.545.495/0001-11 CNAE 4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULASVALIDADE: 
01/09/2022.
RL/RT  EDUARDO ANDRADE DO NASCIMENTO 
CRF/SP 89.935
PE14885/2019 JL EXCELENCIA EM ODONTO-
LOGIA EIRELI CEVS 351380101-863-001368-1-6 
CNPJ 33.590.534/0001-74 CNAE 8630-5/04 ATIVI-
DADE ODONTOLÓGICA VALIDADE: 09/09/2022.
RL/CRT  TATIANE MARTINS DE ALMEIDA CPF 
43475944880
RT JOHNNY CAVALCANTE DE LIMA CPF 
05116801390 CRO/SP 121044
PE 16717/2019 SANDOVAL LEITE LIMA 
CEVS 351380101-109-000056-1-4 CNPJ 
21.585.092/0001-99 CNAE 1099-6/05 FABRICA-
ÇÃO DE PRODUTOS PARA INFUSÃO VALIDADE: 
16/09/2022.
RL  SANDOVAL LEITE LIMA CPF 01779042590
PA 000.140/2006 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE DIADEMA- UNIDADE BASICA DE SAUDE 
PARQUE REID CEVS 351380101-863-000859-1-0 
CNPJ 46.523.247/0001-93 CNAE 8630-5/03 ATI-
VIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A 
CONSULTAS VALIDADE: 16/09/2022.
RL  MARCIA GONCALVES DE ALMEIDA SILVA 
CPF 13643491832
RT CYNTHIA CAVALCANTI WANDERLEY CPF 
21458926800 CRM/SP 133202
PE 20529/2020 ONDINA ALIMENTACAO E SER-
VICOS LTDA CEVS 351380101-562-000301-1-2 
CNPJ 45.558.376/0024-40 CNAE 5620-1/01 FOR-
NECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 
PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS VA-
LIDADE: 22/09/2022.
RL/RT  ERNA PEREIRA PIOLI CPF 11887309837 
CRN/SP 7654
PE 16717/2019 SANDOVAL LEITE LIMA 
CEVS 351380101-109-000056-1-4 CNPJ 
21.585.092/0001-99 CNAE 1095-3/00 FABRICA-
ÇÃO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E 
CONDIMENTOS VALIDADE: 16/09/2022.
RL  SANDOVAL LEITE LIMA CPF 01779042590
PA 000.074/2000 LENINE PEREIRA DE OLIVEIRA. 
CNPJ 64508293891 CEVS 351380101-863-000790-
1-4 ESTABELECIMENTO CNAE 8630-5/04 ATIVI-
DADE ODONTOLÓGICA VALIDADE: 27/09/2022 
CEVS 351380101-863-000791-1-1 EQUIPAMEN-
TO RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 
NN5695, DABIATLANTE SPECTRO, 50KV, RAIOS 
X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, NN5695, DA-
BIATLANTE SPECTRO, 50KV.
RL/CRT LENINE PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 
64508293891 CRO/SP 22.178
RT GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 
33906474810 CRO/SP 94676
PE3999/2021 ADRIANA SIQUEIRA NASCI-
MENTO CEVS 351380101-863-001446-1-4 
CPF 27922129858 CNAE 8630-5/04 ATIVIDA-
DE ODONTOLÓGICA VALIDADE: 13/09/2022 
CEVS 351380101-863-001447-1-1 EQUIPAMEN-
TO RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 
00616091014-B, PROCION ION 70X, 60 KV 8 MA, 
000
RL/RT ADRIANA SIQUEIRA NASCIMENTO CPF 
27922129858 CRO/SP  128559
PE 32082/2018 REGIANE ALMEIDA DA SILVA. 
CPF 41732287830 CEVS 351380101-863-001336-
1-2 ESTABELECIMENTO CNAE 8630-5/04 ATIVI-
DADE ODONTOLÓGICA VALIDADE: 20/09/2022 
CEVS 351380101-863-001337-1-0 EQUIPAMEN-
TO RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 
10718115025B, PROCION/10N 70X, 8MA 70 KV, 
000000000.
RL/RT  REGIANE ALMEIDA DA SILVA CPF 
41732287830 CRO/SP 113284
PE19850/2018 ADRIVAN COMERCIO IM-
PORTACAO E REPRESENTACOES LTDA 
CEVS 351380101-463-000082-1-4 CNPJ 
02.980.297/0001-24 CNAE 4637-1/99 COMÉR-
CIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICA-
DOS ANTERIORMENTE VALIDADE: 16/09/2022.
RL  ADRIANE SILVA PAVÃO CPF 28796797886
RT MARIANA AUGUSTO DEL GUERCIO CPF 
34753101800 CRF/SP 56764
CRT RENATA PEREZ FERNANDES CPF 
17826265819 CRF/SP 24472
PE8482/2019 IMCD BRASIL COMÉRCIO E IN-
DÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 
CEVS 351380101-463-000091-1-3 CNPJ 
45.725.009/0005-21 CNAE 4637-1/99 COMÉR-
CIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICA-
DOS ANTERIORMENTE VALIDADE: 16/09/2022.
RL JOAO CARLOS ESTEVES JUNIOR CPF 
92748813553
RT WELLINGTON PEREIRA FARIAS CPF 
22401364803 CRF/SP 67797
PE20293/2021 DROGARIAS NOBRE POPULAR 
UNIDADE DIADEMA
LTDA CEVS 351380101-477-000349-1-6 CNPJ 
42.333.783/0001-75 CNAE 4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
SEM MANIPULAÇÃO.
DE FÓRMULAS VALIDADE: 28/09/2022.
RL  EMERSON GALDINO NOBRE CPF 
17995137850 CRF/SP 49249
RT JEFERSON AMERICO SIQUEIRA CPF 
19450539847 CRO/SP 11038502
PA 006.269/2010 VELOCE LOGISTICA S.A. 
CEVS 351380101-493-000069-1-2 CNPJ 
10.299.567/0006-79 CNAE 4930-2/02 TRANSPOR-
TE RODOVIÁRIO DE CARGAS - EXCETO PRO-
DUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMU-
NICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 
VALIDADE: 28/09/2022.
RL MARCELO CÉSAR GONÇALVES CPF 
06900417809
RT KIMIE OKAMOTO CPF 02640498886 CRF/SP 
7970
PE4655/2019 RODRIGO THEODORO 
CEVS 351380101-960-000090-1-6 CNPJ 
31.815.503/0001-49 CNAE 9609-2/06 SERVIÇOS 
DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING  
VALIDADE: 16/09/2022.
RL/RT RODRIGO THEODORO CPF 27828300824
PA 2911/2015 HIPFARMA DROGARIA E PERFU-
MARIA LTDA ME CEVS 351380101-477-000290-
1-7 CNPJ 21.679.190/0001-95 CNAE 4771-7/01 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO.
DE FÓRMULAS VALIDADE: 28/09/2022.
RL/RT IVANILDO FERREIRA DE ARAUJO DA SIL-
VA CPF 33242412869 CRF/SP 63021
PE14920/2018 ALAMAR TECNO CIENTIFICA 
LTDA. CEVS 351380101-325-000013-1-7 CNPJ 
48.044.358/0001-42 CNAE 3250-7/05 FABRICA-
ÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODON-
TOLOGIA VALIDADE: 30/09/2022.
RL PEDRO ALEJANDRO YNTERIAN CPF 
69037329853
RT MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CPF 
88085880849 CRF/SP 04206751
PA007.767/2015 DROGARIA TRUPEL LTDA 
ME CEVS 351380101-477-000299-1-2 CNPJ 
21.887.594/0001-74 CNAE 4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
SEM MANIPULAÇÃO.
DE FÓRMULAS VALIDADE: 30/09/2022.
RL/RT  KLEBER SAMUEL DA SILVA CPF 
06067407833 CRF/SP 29331
PE24005/2018 FARMACIA MALHEIRO LTDA 
CEVS 351380101-477-000089-1-5 CNPJ 
47.843.321/0001-11 CNAE 4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
SEM MANIPULAÇÃO.
DE FÓRMULAS VALIDADE: 30/09/2022.

RL JOSE ROBERTO MALHEIRO CPF 48779016804 
CRF/SP 7288
RT SHIRLEI AKEMI HASIMOTO MALHEIRO CPF 
00574164863 CRF/SP 82443
CRT MARCELO HASIMOTO MALHEIRO CPF 
29081155814 CRF/SP 82443
PA 000.075/2008 L.SOARES E SILVA DROGA-
RIA ME CEVS 351380101-477-000115-1-7 CNPJ 
09.487.010/0001-78 CNAE 4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
SEM MANIPULAÇÃO.
DE FÓRMULAS VALIDADE: 30/09/2022.
RL/RT LILIANE SOARES E SILVA CPF 
22106212836 CRF/SP 37.236
BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PE 11692/2019 DROGA EX LTDA CEVS 351380101-
477-000332-1-9 CNPJ 02.743.218/0177-22 CNAE 
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODU-
TOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS.
RL  ALEXANDRE DELLA COLETTA CPF 
19249610831 
RT TATIANE GOULART BIBIANO CPF 
32694819850 CRF/SP 97075
PA 000.139/2006 DROGA LIPE LTDA - ME. 
CEVS 351380101-477-000055-1-7 CNPJ 
65.687.972/0001-41 CNAE 4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.
RL  JANE AUXILIADORA DOS SANTOS SOUZA 
CPF 06949954875
RT LILIAN BARREIROS PARREIRA CPF 
25359209801 CRF/SP 93691
PE13767/2018 SIMFARMA ELDORADO DROGA-
RIA LTDA.CEVS 351380101-477-000260-1-8 CNPJ 
15.331.660/0001-22CNAE 4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.
RL  ANDREA APARECIDA MATIAZZO COSTA CPF 
1 13016648806 
CRT BRUNO ANTONIO CANDIDO DA SILVA CPF 
40863401864 CRF/SP 101881
PA 000.138/02 TEC LAB MEDICINA DIAGNÓSTI-
CA S/A CEVS 351380101-864-000001-1-6 CNPJ 
51.131.969/0004-85 LABORATÓRIOS CLÍNICOS.
RT LUIZ CARLOS DE ANGELIS CPF 00714407801 
CRBM/SP 0126
RL  ZEINAN MACEDO OLIVIERA CPF 11837279845 
CRBM/SP 5825
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PA 000.139/2006 DROGA LIPE LTDA - ME. 
CEVS 351380101-477-000055-1-7 CNPJ 
65.687.972/0001-41 CNAE 4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS VALIDADE 
31/08/2022.
RL  JANE AUXILIADORA DOS SANTOS SOUZA 
CPF 06949954875
RT CLAUDIA PALMIRO MARTINS CPF 
11903555825 CRF/SP 21175
PE 11692/2019 DROGA EX LTDA CEVS 51380101-
477-000332-1-9 CNPJ 02.743.218/0177-22 CNAE 
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODU-
TOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULAS.
RL  ALEXANDRE DELLA COLETTA CPF 
11684079829
CRT EZIO VANI DALTOSO CPF 06901505809 
CRF/SP 49145
PA 005.946/2011 YUZI INDÚSTRIA DE COSMÉ-
TICOS CEVS 351380101-206-000070-1-3 CNPJ 
13.239.832/0001-07 CNAE 2063-1/00 FABRICA-
ÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PER-
FUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL VALIDADE: 
07/04/2022.
RL  KLEBER FABRICIO ZANIN CPF 29010465845
RT MIRIAM MAEDA AKAMA CPF 15004797803 
CRQ/SP 04264805
PE13767/2018 SIMFARMA ELDORADO DROGA-
RIA LTDA.CEVS 351380101-477-000260-1-8 CNPJ 
15.331.660/0001-22CNAE 4771-7/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.
RL  ANDREA APARECIDA MATIAZZO COSTA CPF 
1 13016648806 
CRT FERNANDA SOBRAL DOS SANTOS CPF 
22372545833 CRF/SP 78592
PA000.138/02 TEC LAB MEDICINA DIAGNÓSTI-
CA S/A CEVS 351380101-864-000001-1-6 CNPJ 
51.131.969/0004-85 LABORATÓRIOS CLÍNICOS.
RT LUIZ CARLOS DE ANGELIS CPF 00714407801 
CRBM/SP 0126
RL  FABIANA ESTEVAM MARTINEZ CPF 
41762829835 CRBM/SP 35232
PE 30763/2018 ALIANZA INDÚSTRIA E COMER-
CIO DE COSMETICOS LTDA.CEVS 351380101-
206-000085-1-6 CNPJ 03.982.695/0003-04 CNAE 
2063-1/00 - FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, 
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 
PESSOAL.
RL /RT RICARDO D’AGOSTINO GARCIA CPF 
22393821805 CRF/SP 40735
CRT KEILA MARCIO SANTOS SOUSA CPF 
00385759304 CRF/SP 86659
PE19850/2018 ADRIVAN COMERCIO IM-
PORTACAO E REPRESENTACOES LTDA 
CEVS 351380101-463-000082-1-4 CNPJ 
02.980.297/0001-24 CNAE 4637-1/99 COMÉR-
CIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICA-
DOS ANTERIORMENTE VALIDADE: 16/09/2022.
RL  ADRIANE SILVA PAVÃO CPF 28796797886
CRT RENATA PEREZ FERNANDES CPF 
17826265819 CRF/SP 24472
DESATIVAÇÃO E CANCELAMENTO DE LICENÇA 
DE FUNCIONAMENTO / CADASTRO/CEVS:
PA 4110/2015 COOP. CENTRAL DE PROD 
INDL DE TRAB EM METALURGIA – UNIFOR-
JA CEVS 351380101-562-000225-1-9 E CNPJ 
04.136.535/0001-45. Atividade CANTINA - SERVI-
ÇO DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVO.
RL JOAO LUIS TROFINO CPF 13025219858
RT MICHELLE CRISTINA ANTUNES CPF 
28659221893 CRN SP 42463
PA 13951/2015 GL ELETRO-ELETRONICOS 
LTDA CEVS 351380101-562-000222-1-7 E CNPJ 
52.618.139/0030-31. Atividade CANTINA - SERVI-
ÇO DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVO.
RL FABRICE GUY LE FUR CPF 23568409828
RT ANA CRISTINA BONOMO CPF 12812206802 
CRN/SP 27006
PE 26090/2021 CASA DE CARNES PONTO SEGU-
RO CEVS 351380101-472-000163-0-6 E CNPJ 60-
987.344/0001-68. Atividade 47.22-9-01 COMÉRCIO 
VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUE
RL IVANILDE DA CRUZ SÁ CPF 161.509.928-02
PA 11.620/2011 W.RODRIGUES REFEIÇÕES LTDA 
– ME CEVS 351380101-562-000145-0-8 E CNPJ 
01.320.728/0001-63. Atividade CANTINA - SERVI-
ÇO DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVO.
RL ALEXANDRE SAKO CPF 11967965803
RT ELIANE DIAS MASCARENHAS CPF 
16132292837 CRN/SP 2369
PE 22452/2021 TOMOITI CONDO CEVS 
351380101-864-000046-1-8 E CPF 02855179882, 
ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓS-
TICA E TERAPÊUTICA - NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE.
RL/RT TOMOITI CONDO CPF 02855179882 
CROO/SP 050105
PE 21124/2018 NAZCA DISTRIBUIDORA DE COS-
MÉTICOS LTDA.CEVS 351380101-464-000085-1-6 
CNPJ 08.509.682/0001-74 ATIVIDADE COMÉRCIO 
ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE 
PERFUMARIA.
RL/CRT  JOSÉ DURVAL CARINHATO CPF 
69848440887 CRQ/SP 04203361
RT SÉRGIO CARINHATO CPF 82850445800 CRQ/
SP 04.203911
PA 9152/2014 IGPECOGRAPH INDÚSTRIA META-
LÚRGICA LTDA CEVS 351380101-562-000219-1-1 
CNPJ 60.397.445/0001-89 ATIVIDADE CANTINA - 
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVO.
RL RENATO GOLFETTI CICARELLI CPF 
32038739820
RT MARCIA CRISTINA BELASCO GASPARINI CPF 
12744577855 CRN/SP 8577
PA 002/2002 IFER ESTAMPARIA E FERRAMENTA-
RIA LTDA CEVS 351380101-562-000182-1-0 CNPJ 
60.500.725/0004-13 ATIVIDADE FORNECIMENTO 
DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERAN-
TEMENTE PARA EMPRESAS.
RL CEFERINO FERNANDEZ GARCIA CPF 
06099769820
RT CHAENA SIQUEIRA AQUINO CPF 17265160835 
CRN/SP 6.672
PA 10435/2008 IRTON PEREIRA CEVS 351380101-
493-000030-0-0 CPF 02874058858 ATIVIDADE 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - EX-
CETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNA-
CIONAL.
RL IRTON PEREIRA CPF 02874058858
PA 31217/2015 HUMBERTO LUIS CASIMIRO PE-
REIRA CEVS 351380101-493-000156-2-8 CPF 
26512286804 ATIVIDADE TRANSPORTE RODOVI-
ÁRIO DE CARGAS - EXCETO PRODUTOS PERI-
GOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTE-
RESTADUAL E INTERNACIONAL
RL HUMBERTO LUIS CASIMIRO PEREIRA CPF 
26512286804
PA 022/2007 METALPART INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA CEVS 351380101-562-000069-0-4 CNPJ 
00.233.546/0001-92 ATIVIDADE CANTINA - SERVI-
ÇO DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVO
RL JEFERSON LUIZ FERRANDINI CPF 
00893990809
RT CLEIDE FARIA DE PAULA SOUZA CPF 
28992898886 CRN/SP 19783
PA 15405/2014 JOSE APARECIDO SOARES DOS 
SANTOS RIBEIRO SILVA CEVS 351380101-493-
000129-1-2 CPF 31525039890 ATIVIDADE TRANS-
PORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - EXCETO 
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTER-
MUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIO-
NAL
RL JOSE APARECIDO SOARES DOS SANTOS RI-
BEIRO CPF 31525039890
PA 11283/2008 JOSÉ NICOMEDES BORGES CEVS 
351380101-493-000041-2-0 CPF 05651914897 ATI-

VIDADE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CAR-
GAS - EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MU-
DANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL
RL JOSÉ NICOMEDES BORGES CPF 05651914897
PA 21235/2013 INSUPHARMA DISTRIBUIDORA 
LTDA ME CEVS 351380101-469-000036-1-1 CNPJ 
00.008.835/0001-98 ATIVIDADE COMÉRCIO ATA-
CADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM 
PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSU-
MOS AGROPECUÁRIOS
RL ELAINE LUCIETTO VULCANI CPF 12601048859
RT BRUNO CAVALHEIRO SILVA CPF 29681458869 
CRF/SP 74206
PA 033/2005 RESTAURANTE DOM CARRASCO 
LTDA-EPP CEVS 351380101-561-000385-0-4 
CNPJ 06.955.591/0001-37 ATIVIDADE RESTAU-
RANTES E SIMILARES
RL DAISY BELTRAN GARCIA CPF 13606892810
COMUNICADO DE DEFERIMENTO/INDEFERI-
MENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
– LTA - DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES, INSTA-
LAÇÕES E EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE 
À SAÚDE:
PE20263/2019 ADVANCED LABS LTDA. CNPJ 
32.679.114/0001-04, Nº LTA: 21/21, DATA DO DE-
FERIMENTO: 01/09/2021, CNAE  1099-6/07 - FA-
BRICAÇÃO
DE ALIMENTOS DIETÉTICOS E COMPLEMEN-
TOS ALIMENTARES
RL CLEVERSON RODRIGUES CPF: 163.566.768-
25
RT ARLETE APARECIDA ABRAHÃO CFP: 
008.927.648-56 CAU SP: A895
PE14685/2018 WHITE MARTINS GASES INDUS-
TRIAIS LTDA. CNPJ 35.820.448/0081-10, Nº LTA: 
34/21, DATA DO DEFERIMENTO: 01/09/2021, 
CNAE  4645-1/01 – COMÉRCIO
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS 
DE USO MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓ-
RIOS.
RL ERIKA DUARTE YAMAGUTE CPF: 257.796.608-
32
RT MARIANA APARECIDA FAVERO CFP: 
309.621.518-90 CAU SP: A50919-1
PE24174/2019 LFK CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
LTDA.. CNPJ 21.022.123/0001-01, Nº LTA: 28/21, 
DATA DO INDEFERIMENTO: 01/09/2021, CNAE 
8630-5/04 – ATIVIDADE.
ODONTOLÓGICA. RL LEANDRO RICCIARDI GO-
MES CPF: 374.731.048-61
RT ANALLU REGINA DA SILVA CHAVES CFP: 
437.706.288-37 CAU SP: A143253-2
PE20737/2018 FLORENZA REFEIÇÕES COLE-
TIVAS LTDA. CNPJ 06.981.713/0001-60, Nº LTA: 
33/21, DATA DO INDEFERIMENTO: 01/09/2021, 
CNAE 5620-1/01 –.
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 
PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS. RL 
JOÃO HENRIQUE DE LIMA IZIDRO GOMES  CPF: 
140.388.858-28
RT MARCIO CAVALLARO CFP: 040.959.338-95 
CREA SP: 060164593-5
PE17291/2018 PRECINOTTI CONSULTORIOS 
ODONTOLOGICOS E LABORATORIO DE PRO-
TESE LTDA. CNPJ 12.669.799/0001-92, Nº LTA: 
35/21, DATA DO DEFERIMENTO: 28/09/2021, 
CNAE  8630-5/04 – ATIVIDADE ODONTOLÓGICA.
RL RODRIGO PRECINOTTI CARVALHO CPF: 
052.868.236-96
RT CAMILA SAES MOREIRA YAMADA CFP: 
272.602.428-92 CAU SP: A40288-5
PE23025/2020 NOD ALIMENTOS LTDA. CNPJ 
19.450.690/0001-09, Nº LTA: 39/21, DATA DO DE-
FERIMENTO: 30/09/2021, CNAE  1096-1/00 –FA-
BRICAÇÃO DE ALIMENTOS E PRATOS PRON-
TOS. RL ANDRÉ DE CARVALHO LIMA CPF: 
289.598.148-57 RT TIAGO PERES GOMES CFP: 
106.874.998-95 CAU SP: A24686-7 PE23538/2020 
NOD ALIMENTOS LTDA. CNPJ 19.450.690/0001-
09, Nº LTA: 36/21, DATA DO DEFERIMENTO: 
30/09/2021, CNAE  1095-3/00 – FABRICAÇÃO DE 
ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E CONDI-
MENTOS. RL ANDRÉ DE CARVALHO LIMA CPF: 
289.598.148-57  RT TIAGO PERES GOMES CFP: 
106.874.998-95 CAU SP: A24686-7 PE368/2021 
NOD ALIMENTOS LTDA. CNPJ 19.450.690/0001-
09, Nº LTA: 40/21, DATA DO DEFERIMENTO: 
30/09/2021, CNAE  1091-1/01 – FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL. RL 
ANDRÉ DE CARVALHO LIMA CPF: 289.598.148-57 
RT TIAGO PERES GOMES CFP: 106.874.998-95 
CAU SP: A24686-7 PE23023/2020 NOD ALIMEN-
TOS LTDA. CNPJ 19.450.690/0001-09, Nº LTA: 
37/21, DATA DO DEFERIMENTO: 30/09/2021, 
CNAE 1094-5/00 - FABRICAÇÃO DE MASSAS 
ALIMENTÍCIAS. RL ANDRÉ DE CARVALHO LIMA 
CPF: 289.598.148-57 RT TIAGO PERES GOMES 
CFP: 106.874.998-95 CAU SP: A24686-7 Cristina 
da Silva Marins Coordenadora Vigilância Sanitária 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO - DIÁRIO REGIONAL 
DE 16/10/2021 PÁGINA 08: ONDE SE LÊ: ...1433, 
NOMEIA a contar de 15/10/21, ANDRESSA ALVES 
MATOSINHOS, RG 43.999.274-6, AGENTE DE 
CORREGEDORIA, SSC. LEIA-SE ...1433, EXONE-
RA a contar de 15/10/21, ANDRESSA ALVES MA-
TOSINHOS, RG 43.999.274-6, AGENTE DE COR-
REGEDORIA, SSC.DESPACHO DO SECRETÁRIO 
DE GOVERNO DE 18/10/2021: 1442, REVOGA A 
PORT GP Nº 1.434, DE 15/10/21.‘LEI Nº 4135, DE 
18 DE OUTUBRO DE 2021 ALTERA as alíneas “b” 
e “c”, do art. 5º, da Lei nº 4.050, de 26 de março de 
2021, que cria o Fundo Municipal para Pagamento 
de Restos a Pagar – FRAP. JOSÉ DE FILIPPI JU-
NIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado de 
São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais: 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte LEI: Art. 1º. Ficam 
alteradas as alíneas “b” e “c”, do art. 5º, da Lei nº 
4.050, de 26 de março de 2021, que passam a vigo-
rar com a seguinte redação:
 “Art. 5º ......................................................................
a)………..…..……………...........................................
b) Secretaria de Planejamento e Gestão; 
c) Coordenadoria do Sistema de Controle Interno;
d) …………................................................................
§1º.............................................................................
§2º.............................................................................
” Art. 2º. As despesas com a execução desta Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, consignadas no orçamento, suplementadas 
se necessário. Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Diadema, 18 de outubro de 2021 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de 
Diadema DHEISON RENAN SILVA Secretário de 
Governo DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Se-
cretária de Assuntos Jurídicos FRANCISCO ROZSA 
FUNCIA Secretário de FinançasLEI Nº 4.136, DE 
18 DE OUTUBRO DE 2021 INSTITUI, no âmbito do 
Município de Diadema, o Programa de Cooperação 
“Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica” como 
uma das medidas de enfrentamento à violência do-
méstica e familiar praticada contra a mulher, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI Nº 098/2021 
de autoria do Ver. Márcio Paschoal Giudício Júnior 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de 
Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de 
suas atribuições legais: FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprova e ele sanciona e promulga a se-
guinte LEI: ARTIGO 1º - Fica instituído, no âmbito do 
Município de Diadema, o Programa de Cooperação 
“Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica” como 
uma das medidas de enfrentamento à violência do-
méstica e familiar praticada contra a mulher, em 
suplementação à Lei Federal n° 11.340, de 07 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). ARTIGO 2º - 
Poderão ser realizadas a integração e a cooperação 
entre o Poder Público Municipal, entidades privadas 
e públicas, na promoção e realização do Programa 
de Cooperação “Sinal Vermelho contra a Violência 
Doméstica”, como forma de ajuda às vítimas de 
agressão. PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Público 
Municipal poderá estabelecer canal de comunicação 
imediata com as entidades privadas e públicas parti-
cipantes do Programa, a fim de viabilizar assistência 
e segurança à vítima, a partir do momento em que 
houver sido efetuada a denúncia via código “sinal 
em formato de X”, preferencialmente feito na mão 
e na cor vermelha. ARTIGO 3º - A identificação do 
código relacionado nesta Lei poderá ser realizada 
pela vítima pessoalmente em repartições públicas 
e entidades privadas de Diadema, devendo, para 
tanto, ser realizada campanha informativa e capaci-
tação dos profissionais pertencentes ao Programa, 
para encaminhamento da vítima ao atendimento 
especializado na localidade. ARTIGO 4º - O Execu-
tivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que 
couber. ARTIGO 5º - As despesas com a execução 
desta Lei correrão por conta de dotações orçamen-
tárias próprias, consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas, se necessário. ARTIGO 6º - Esta 
Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Dia-
dema, 18 de outubro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JU-
NIOR Prefeito do Município de Diadema DHEISON 
RENAN SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurí-
dicos PATRICIA FERREIRA Secretária de Assistên-
cia Social e Cidadania
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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 outubro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

MARCELO DE MORAIS SOUSA e SABRINA 
DINIZ AMORIM, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, funcionário 
público federal, nascido em Mauriti - CE, aos 
22/06/1996, residente em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, filho de MANOEL RAIMUN-
DO DE SOUSA e de MARINEIDE FERREIRA 
DE MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 09/12/1997, re-
sidente em Diadema - SP, filho de FERNANDO 
DUARTE AMORIM e de FRANCISCA EULINA 
DINIZ AMORIM;

GIOVANNI DE OLIVEIRA SILVEIRA e DAYANE 
GALDINO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar ad-
ministrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
30/07/2002, residente em Diadema - SP, filho 
de DAVID SOUZA SILVEIRA e de LETICIA DE 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em Diadema - SP, aos 31/12/2001, residente 
em Diadema - SP, filho de DAVID GALDINO 
DA SILVA e de VIVIANE DA SILVA;

GUILHERME ALEXANDRE DE SOUZA LO-
PES e TATIANE CAROLINE BARROS DE OLI-
VEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista contábil, nascido 
em São Paulo - SP, aos 19/01/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSE APARECIDO 
SANTOS LOPES e de REGINA PEREIRA DE 
SOUZA LOPES; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, advogada, nascido 
em São Paulo - SP, aos 20/10/1993, residente 
em SÃO PAULO - SP, filho de MAURO DE 
OLIVEIRA e de MARIA EUDES DE BARROS;

GUILHERME ANDRELINO DA SILVA e NI-
COLE SILVA SOUSA FORTUNATO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, alimentador de produção, nascido em 
Diadema - SP, aos 06/10/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de VANESSA CONCEIÇÃO 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de atendimento, 
nascido em Diadema - SP, aos 11/07/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GERAL-
DO BATISTA FORTUNATO e de MARIA LUCIA 
SILVA SOUSA;

GABRIEL PEREIRA COSTA e VALDIMARA 
OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenhei-
ro de dados, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 21/05/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de WALDIR NASCIMENTO COSTA e de 
VILMA PEREIRA COSTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente ad-
ministrativo, nascido em CHAPADINHA - MA, 
aos 08/07/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDVALDO DE FRANÇA DOS SANTOS 
e de VALDIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS;

VINÍCIUS RODRIGUES SANTOS e TIELI 
SILVA MACEDO, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, Manobrista, 
nascido em Diadema - SP, aos 14/03/1998, 
residente em Diadema - SP, filho de VALDINEI 
RODRIGUES DOS SANTOS e de MARLE-
NE SANTOS DE DEUS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente 
administratrivo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 03/05/1998, residente em Diadema - SP, 
filho de MANOEL VITAL MACEDO e de JUDITE 
MARIA DA SILVA;

VALTER SOARES DE SANTANA FILHO e 
JOSIELMA DA SILVA OLIVEIRA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
comerciante, nascido em Lajedinho - BA, aos 
04/01/1974, residente em Diadema - SP, filho 
de VALTER SOARES DE SANTANA e de 
NIVALDA CEDRO DE SANTANA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
opradora de caixa, nascido em MAJOR IZIDO-
RO - AL, aos 10/03/1996, residente em Diade-
ma - SP, filho de JOSÉ ANDRÉ DE OLIVEIRA 
e de ROSILENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA;

CARLOS ALBERTO TORREZAN e LUZIA 
ELIAS GONÇALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, marce-
neiro, nascido em AMERICANA - SP, aos 
07/08/1964, residente em Diadema - SP, filho 
de ANGELO TORREZAN e de MARIA MADA-
LENA FANTUCI TORREZAN; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheira, 
nascido em SANTA BÁRBARA DO LESTE - 
MG, aos 06/02/1964, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ ELIAS GONÇALVES e de 
EDITH LUCIANO GONÇALVES;

JEFFERSON SILVESTRE DOS SANTOS  e 
LUANA NASCIMENTO SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileir , solteiro, 
autonomo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
24/03/1986, residente em Diadema - SP, filho 
de WALDEMAR SILVESTRE  e de CICERA 
MARIA DO NASCIMENTO ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, autonoma 
, nascido em Diadema - SP, aos 25/09/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM 
MENDES SILVA e de LIDIA SILVA NASCI-
MENTO;

HÉLIO PEIXOTO DO NASCIMENTO e WANDA 
DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de processos, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 24/06/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GENIVAL 
PEIXOTO DO NASCIMENTO e de ESMERAL-
DINA FRANCISCA DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Montadora 3, nascido em Diadema - SP, aos 
19/07/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SINVAL IRINEU DA SILVA e de CLEONICE 
MARIA DA SILVA;

JOSÉ ROBERTO BELO  e FRANCISCA FER-
REIRA DE MELO, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileiro , solteiro, pintor , nascido 
em Maribondo - AL, aos 30/07/1974, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARIO LAURINDO 
BELO  e de ANGELINA GABRIEL GOMES 
; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, divorciado, aux. de produção , nascido em 
BREJÃO - PE, aos 30/05/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FELIX 
DE MELO  e de MARIA FERREIRA DE MELO ;

JONATHAN AUGUSTO DE SOUZA CARVA-
LHO e HELISANA SILVA CARVALHO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, açougueiro, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 20/03/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM AUGUSTO 
DIAS DE CARVALHO e de EVA DE SOUZA 
CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
Diadema - SP, aos 28/02/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DAS 
CHAGAS CARVALHO e de CICERA MARIA 
DA SILVA CARVALHO;

MARCOS ALVES COSTA e KÉZIA DE ARAU-
JO MARIANO, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido em 
Santo André - SP, aos 14/09/1997, residente 

em Diadema - SP, filho de FRANCISCO CAN-
DIDO DA COSTA e de MARIA ALVES COSTA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, 
aos 20/07/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ RUBENS DE ARAUJO MARIA-
NO e de CLAUDIA DE ARAUJO MENDONÇA 
MARIANO;

EDIMILTON FERREIRA DOS SANTOS e LUA-
NA LINS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em 
refrigeração, nascido em Diadema - SP, aos 
25/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ EDIMILSON BARBOSA DOS SAN-
TOS e de MARIA JOSÉ FERREIRA FEITOSA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, 
aos 19/09/2003, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIS ALBERTO LINS FERREIRA e 
de FABIANA SEVERINA DE OLIVEIRA LINS;

ANTONIO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR e 
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, mecânico, nascido em São Paulo - SP, 
aos 03/02/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO CANDIDO DE SOUZA e de 
DOMINGAS MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOU-
ZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
03/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALEXANDRO BEZERRA DA SILVA e de 
ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA;

PAULO JULIO MARQUES DA SILVA e RO-
SANGELA DE PADUA RIBEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 27/10/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PAULO FERREIRA DA SILVA e de 
JOANA MONTEIRO MARQUES DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, operadora de caixa, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 08/06/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LAERCIO 
DE PADUA RIBEIRO e de MARIA APARECIDA 
DA SILVA RIBEIRO;

RÓBERTON NASCIMENTO SOUZA e ANGÉ-
LICA FRANCISCA CAVALCANTE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
impressor gráfico, nascido em Diadema - SP, 
aos 03/06/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ ABDEVAN NETO e de ADELAI-
NA LÚCIA DO NASCIMENTO; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/02/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de UBIRAJA-
RA FRANCISCO CAVALCANTE e de IVANIR 
PEREIRA CAVALCANTE;

VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA e CAROLINA 
ANDRADE DOS SANTOS, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mo-
torista, nascido em São Caetano do Sul - SP, 
aos 21/12/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de JOÃO EUDES PEREIRA DA SILVA 
e de ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Pedro 
Alexandre - BA, aos 31/03/1997, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSE ROSA DE 
ANDRADE e de SONIA MARIA DOS SANTOS;

FELIPE MONTERO ESTADELLA e ALINE 
DA SILVA SIQUEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 05/05/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALECIO 
MONTERO ESTADELLA e de ROSANA DE 
LARA ESTADELLA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em Diadema - SP, aos 02/03/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GERMANO LOU-
RENÇO SIQUEIRA e de TANIA APARECIDA 
GOMES DA SILVA;

MARCELO DO NASCIMENTO SILVA e LARIS-
SE SANTOS DE PAIVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante ge-
ral de marcenaria, nascido em São Paulo - SP, 
aos 11/07/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 
SILVA e de MARIA SENHORINHA LEITE DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 07/06/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDSON FARIAS DE PAIVA e de SIR-
LENE DA SILVA SANTOS DE PAIVA;

OTÁVIO SOARES e NICOLE CATARINE CAS-
TELLA FITOR PIMENTEL, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, tatuador, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
07/10/1989, residente em São Bernardo do 
Campo - SP, filho de JOSÉ MARCOS SOARES 
e de ROSANA LÉA APARECIDA SOARES; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, advogada, nascido em São Paulo - SP, 
aos 08/10/1988, residente em Diadema - SP, 
filho de JOEL ROBERTO PIMENTEL e de 
ROSA DEL MONTSERRAT CASTELLA FITOR 
PIMENTEL;

JONAS DA SILVA MARTINS e VERÔNYCA KA-
THERYNE SARMENTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar admi-
nistrativo, nascido em São Caetano do Sul - SP, 
aos 03/10/1997, residente em São Bernardo do 
Campo - SP, filho de LUIZ CLAUDIO MARTINS 
e de MARLI PEREIRA DA SILVA MARTINS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar odontológica, nascido em São Paulo 
- SP, aos 12/07/2000, residente em Diadema 
- SP, filho de ELI MARTINS SARMENTO e de 
VANESSA REGINA MARTINS SARMENTO;

DANIEL FELIPE JUNCKS e ADRIELLY STUR-
SA STANCZYK, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, editor de vídeo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
02/01/1996, residente em Diadema - SP, filho 
de JORGE LUIZ JUNCKS e de ROSANGELA 
BARBOSA DOS SANTOS JUNCKS; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, as-
sistente administrativo, nascido em Guarulhos 
- SP, aos 20/03/1998, residente em São Paulo 
- SP, filho de MICHELANGELO STANCZYK e 
de HELENA MARIA STURSA COSTA;

 KAIQUE FRANCISCO DOS SANTOS FER-
REIRA e CAMILA LEMOS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
13/08/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FERNANDO RICARDO FERREIRA 
e de ELIANA DOS SANTOS FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 19/04/2001, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSE DONIZETE FERREIRA DA 
SILVA e de JORGEVANE LEMOS PEIXOTO;

RUBENS JOSÉ DA SILVA JUNIOR e ERIKA 
FIALHO RAMOS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, Vigilante, nascido 
em Recife - PE, aos 30/10/1977, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RUBENS JOSÉ DA SIL-
VA e de MARIA LÚCIA AMORIM DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Engenheira civil, nascido em São Paulo - SP, 
aos 15/05/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ADÃO MARQUES RAMOS e de OLGA 
MARTINS FIALHO RAMOS;

GELSON PEREIRA TRAJANO LOPES e 
ELÂINE CRISTINA BARBOSA DE SOUZA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo, nascido em Carangola 
- MG, aos 18/05/1974, residente em DIADE-

MA - SP, filho de AUGUSTO LOPES NETO e 
de MARIA DA PENHA PEREIRA TRAJANO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, nascido em Santo André - SP, aos 
31/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA e de 
MARIA IZABEL DE BARROS SOUZA;

DAVI THADEU GOMES DE OLIVEIRA e 
BIANCA SAYURI HONDA MACIEL, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar financeiro, nascido em São Paulo- SP, 
aos 22/05/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JULIO TADEU DE OLIVEIRA e de HE-
LOISA GOMES FERREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de 
laboratório, nascido em DIADEMA - SP, aos 
12/09/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDUARDO FERREIRA MACIEL e de 
GABRIELA EMIKO HONDA;

TAYUAN GONÇALVES SANTOS e AMANDA 
BATISTA DOS SANTOS, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, 
aos 02/03/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO ROSA DOS SANTOS e de 
ELIMARA BIBIANA GONÇALVES SANTOS; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, aux. de lavanderia, nascido em Xique-Xique 
- BA, aos 29/11/1994, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RUBEN NILSON ROCHA SANTOS 
e de MARINALVA BATISTA LEITE;

RODRIGO MOTA MESSIAS e GISELE CAMI-
LA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, Assistente técnico, 
nascido em Santo André - SP, aos 25/07/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
PEDRO MESSIAS e de FÁTIMA GOMES DE 
OLIVEIRA MOTA MESSIAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Psicóloga, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/05/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GENTIL 
GOMES DE SOUSA e de RAIMUNDA MARIA 
DE SOUSA;

DENILSON SILVA ENG e ANGELA CORREIA 
DE AGUIAR, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, divorciado, enfermeiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/04/1974, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LELIO ENG e de 
MARIA JOSÉ SILVA ENG; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/11/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBAS-
TIÃO NOGUEIRA DE AGUIAR e de MARIA 
LUIZA CORREIA DE AGUIAR;

MANASSEIS MENDES DE MOURA e GIRLE-
NE SÁ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, 
nascido em Água Preta - PE, aos 18/12/1964, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO 
MENDES DE MOURA e de MARIA CICERA 
SIMÃO DE MOURA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido 
em Senador Pompeu - CE, aos 13/05/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LETICE 
MOTA SÁ;

JEFFERSON NUNES DE SOUZA e NATALIA 
FERNANDES DA CRUZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
08/06/1999, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ MARIA DE SOUZA e de MARIA JO-
CINEIDE NUNES DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
atendimento, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 27/06/1996, residente em Dia-
dema - SP, filho de RENATA LUCIA DA CRUZ;

PEDRO HENRIQUE GOMES NOVAES e 
THAISMARA RAMOS DE LIMA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
jovem aprendiz, nascido em São Paulo - SP, 
aos 29/07/2003, residente em SÃO PAULO - 
SP, filho de ROBENILDO GOMES LONGUIM 
e de FABIANA SANTANA NOVAES; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Santo André - SP, aos 21/03/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FABIANO 
OLIVEIRA DE LIMA e de ALEXANDRA APA-
RECIDA RAMOS;

MARLI APARECIDA FONSECA e PAULA 
CRISTINA ROCHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1970, 
residente em São Paulo - SP, filho de JOA-
QUIM EDUARDO DA FONSECA e de MARIA 
DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA FONSECA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, professora, nascido em São Paulo - SP, 
aos 30/01/1977, residente em Diadema - SP, 
filho de MARIO ROCHA NETO e de MARIA DE 
FATIMA DA SILVA ROCHA;

PLINIO CANDIDO DOS SANTOS e ANA LÚCIA 
DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em 
Canarana - BA, aos 10/12/1953, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL CANDIDO 
DOS SANTOS e de LIOCADIA MARIA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, do lar, nascido em Itabuna - BA, 
aos 09/01/1962, residente em DIADEMA - SP, 
filho de BRAULINA ALVES DA SILVA;

KAIQUE RAMOS RODRIGUES e ELAINE DE 
JESUS SILVA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 19/04/1998, residente 
em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO RA-
MOS NETO e de DOMINGAS RODRIGUES DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, professora de educação física, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
09/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ ARAUJO DA SILVA e de MARINALVA 
SOUZA DE JESUS SILVA;

JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA e GEO-
VANA SOARES SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, manobrista, 
nascido em RECIFE - PE, aos 17/01/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO 
SERGIO PEREIRA DA SILVA e de JOELMA 
MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, atendente, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 19/12/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GILVAN 
BARBOSA DA SILVA e de CRISTIANA PEREI-
RA SOARES;

ANDRÉ DIONIZIO DA SILVA e ANGLEZA 
FERREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico 
de autos, nascido em Diadema - SP, aos 
14/07/1981, residente em Diadema - SP, 
filho de SEVERINO DIONIZIO DA SILVA e de 
MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tecnica de enfermagem, nascido em MILHÃ - 
CE, aos 08/06/1991, residente em Diadema 
- SP, filho de COSMO BORGES DE SOUZA e 
de NEURACY FERREIRA DE SOUZA;

ALLAN GOMES BEZERRA  e LUÍSA AS-
SUNÇÃO CARDOSO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, auxiliar 
administrativo , nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 04/12/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ADEILTO 
FERREIRA  BEZERRA  e de MARIA SAN-
TIAGO GOMES BEZERRA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
farmácia , nascido em DIADEMA - SP, aos 
29/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANANIAS CARDOSO NASCIMENTO e de 

ALDA MARIA ASSUNÇÃO NASCIMENTO;

HELIO TAVARES MOTA  e MARIA DOS SAN-
TOS  FONTES , sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira , solteiro, porteiro, nascido 
em Maracás - BA, aos 10/10/1960, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL MOTA 
CARDOZO  e de MARIA TAVARES DE OLIVEI-
RA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, do lar , nascido em MARACÁS-BA, 
aos 21/04/1963, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MATEUS SARDINHA FONTES  e de 
MARIA JOSÉ MACHADO DOS SANTOS ;

REBERTON FERREIRA DE SOUZA e MIKA-
ELE DE SOUZA ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Brasília - DF, aos 23/06/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de REGI-
NALDO RAMOS ARAUJO DE SOUZA e de 
VANUSA FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista administrativo, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 12/01/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
IRANESIO SIQUEIRA ALVES e de ACRICIA 
DE SOUZA ALVES;

ALEX BRITO QUEIROZ e AURELIANA GUE-
DES VASCONCELOS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
metalurgico, nascido em SANTO ANTÔNIO DE 
JESUS - BA, aos 28/10/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDNALDO ANDRADE 
QUEIROZ e de MARIA ELI SOUZA BRITO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 11/10/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SEBASTIÃO VASCONCELOS 
DA SILVA e de CARMELIA VIEIRA GUEDES 
DA SILVA;

VAGNER MAGALHÃES DE OLIVEIRA e 
FERNANDA DIAS ANDRINO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Analista de T.I, nascido em São Paulo - SP, aos 
24/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA e de 
MARIA TERESINHA MAGALHÃES OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Psicologa, nascido em Ourinhos - SP, 
aos 18/04/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SILVIO ANDRINO e de MÁRCIA DIAS 
ANDRINO;

LUCAS DO NASCIMENTO MINERVINO e 
SUÉLLEN BRANDÄO NUNES, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fer-
ramenteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
15/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE MINERVINO FILHO e de ZENAILMA 
MARIA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em Santo André - SP, aos 
11/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de WILLIAN ROBERTO SOARES NUNES e de 
VANESSA MARQUES BRANDÃO;

AGNALDO DE OLIVEIRA e LUCIA MARIA DA 
SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, pintor, nascido em Marilân-
dia - PR, aos 05/08/1974, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de REINALDO DE OLIVEIRA 
e de GERALDA VERONICA BARBOZA DE 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, vendedora, nascido em 
São Paulo - SP, aos 04/02/1972, residente em 
DIADEMA - SP, filho de HELENO MARIANO 
DA SILVA e de JOSEFA MARIA DA SILVA;

JOSÉ ALIXANDRE RODRIGUES e MARIA 
JANAIR RODRIGUES TEIXEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, Motorista, nascido em Arcoverde - PE, 
aos 03/03/1982, residente em Diadema - SP, 
filho de JOÃO MARQUES RODRIGUES e 
de QUITÉRIA LOURDES RODRIGUES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Ajudante de cozinha, nascido em Custódia - 
PE, aos 12/02/1981, residente em Diadema 
- SP, filho de SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA 
e de LUZINETE RODRIGUES TEIXEIRA;

FRANCISCO JAIRO SANTOS CASTRO e 
ANA REGINA ALVES CARDOSO MENEZES , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, atendente, nascido em Itatira - CE, 
aos 21/01/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JAIME FERREIRA DE CASTRO e de 
RAIMUNDA SANTOS CASTRO; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira , divorciado, lider 
atendimento, nascido em PLANALTO - BA, aos 
15/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ILDENOR ALVES MENEZES  e de DINEU-
ZA ALVES CARDOSO MENEZES ;

MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS e BRU-
NA SILVA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, programador 
de PCP, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARGARIDA OLIVEIRA DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativa, nascido em 
Diadema - SP, aos 15/10/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GEOVÁ GONÇALVES 
DE ALMEIDA e de MARIA DO SOCORRO DA 
SILVA ALMEIDA;

RENAN RODRIGUES DA SILVA e NADJANE 
JULIÃO OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Gerenciador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1983, re-
sidente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MARIA 
PEREIRA DA SILVA e de NADIR RODRIGUES 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Orientadora educacional, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 21/03/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADAUTO 
DA CRUZ OLIVEIRA e de ELOIDE FAUSTINO 
JULIÃO OLIVEIRA;

ARIEL SILVA ALMEIDA  e GEOVANIA GOMES 
DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, aux. de produção , nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 12/11/1994, residen-
te em DIADEMA - SP, filho de GILMAR ALVES 
DE ALMEIDA  e de VALCI DA SILVA SOARES 
ALMEIDA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, lider operacional, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 18/03/1996, residente 
em Diadema - SP, filho de MANOEL GOMES 
DA SILVA e de SILVONETE DA SILVA GOMES;

DIELSON DA SILVA SANTOS e VANUSA 
MARIA DE SOUZA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, Polidor, nascido 
em Livramento de Nossa Senhora - BA, aos 
02/01/1968, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ARMINDO FRANCISCO DOS SANTOS 
e de JOSINA DA SILVA SANTOS; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Doméstica, nascido em Feira Nova - PE, aos 
09/10/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MANOEL JOSÉ DE SOUZA e de MARIA DA 
GLÓRIA CORREIA DE SOUZA;

KAIQUE GABRIEL FERREIRA BARBOSA 
DOS SANTOS e MAYARA DE SOUZA XAVIER, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador, nascido em São Paulo 
- SP, aos 17/02/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ALEX ALEXANDRE DE JESUS 
SANTOS e de CINTIA FERREIRA BARBOSA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, analista, nascido em Diadema - SP, aos 
20/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SÉRGIO RICARDO XAVIER e de SANDRA 
MARCIA DE SOUZA;

ITALO DOS SANTOS FRANCISCO e BIANCA 
CALAZANS DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, fundidor, nas-
cido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 05/05/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JESUS FRANCISCO e de RAILDA 
PAULA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
cabeleireiro, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 25/04/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILBERTO CALAZANS 
DE SOUZA e de LUCINEIDE LIMA CALAZANS 
DE SOUZA;

LEONARDO DA SILVA NASTI e JÚLIA CLAU-
DIO MARINHEIRO ‘, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo 
, nascido em Jacareí - SP, aos 13/01/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de FLAVIO 
NASTI e de JOVELINA GONZAGA DA SILVA ; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , sol-
teiro, aprendiz , nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 14/08/2003, residente em Diadema - SP, 
filho de PEDRO ISIDORIO MARINHEIRO  e de 
ROSELI CLAUDIO MARINHEIRO ;

RAFAEL DE OLIVEIRA COSMO e THAMIRES 
RODRIGUES, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 14/11/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ELIOMAR COSMO 
FILHO e de DEUSELI DE OLIVEIRA COSMO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
28/02/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de TADEU MORAES RODRIGUES e de LUZIA 
RODRIGUES DA SILVA;

LUCIANO DA SILVA ALVES e LUCINEIDE 
SOARES FELIX CUSTÓDIO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Ajudante, nascido em São Paulo - SP, aos 
30/06/1970, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDMILSON ALVES CORDEIRO e de 
MARIA FELINTA DA SILVA ALVES; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, viúvo, Do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/06/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OS-
VALDO SOARES DA SILVA e de RAIMUNDA 
ALCANTARA DA SILVA;

ANDERSON CAMPOS DE CARVALHO e 
MARIANNA DE CARVALHO NASCIMENTO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, designer gráfico, nascido em São 
Paulo - SP, aos 06/09/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de ARNALDO BARBOSA 
DE CARVALHO e de CLEUSA CAMPOS DE 
CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativa, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
13/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MAURILIO TADEU DO NASCIMENTO e de 
RUTH BISPO DE CARVALHO NASCIMENTO;

EDUARDO GUERRA SOUZA  e DANIELA 
MARQUES , sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileiro , solteiro, diretor de arte , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/03/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
LUCAS DA SILVA SOUZA  e de MARIA NEULA 
ARAUJO  GUERRA SOUZA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, consultora 
comercial , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 18/09/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLAUDINEI MARQUES  e de SOLAN-
GE APARECIDA FARIAS MARQUES ;

JEFERSON SOUZA ALMEIDA COSTA  e 
DIELMA DOS SANTOS FERREIRA , sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, ajudante de promotoria , nascido em 
GANDU - BA, aos 06/06/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL SALVADOR 
DA COSTA  e de NORMA SOUZA ALMEIDA 
; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, inspetora de qualidade , nascido em 
PENEDO - AL, aos 28/11/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO FERREI-
RA  e de NELMA DOS SANTOS FERREIRA ;

JONATHAN MATOS DA SILVEIRA e JENIFER 
APARECIDA DA SILVA PINHEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, tecnico manutenção elevador, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 22/11/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALFREDO DA 
SILVEIRA e de MARIA DE JESUS MATOS 
DE SOUZA SILVEIRA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
logistica, nascido em Francisco Morato - SP, 
aos 23/04/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JORGE PINHEIRO APARECIDO e de 
MARIA INES DA SILVA BUENO;

MATHEUS HENRIQUE GABRIEL GONÇAL-
VES e VITÓRIA ARAÚJO NUNES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 14/04/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CRISTIANO ANDRE GABRIEL 
GONÇALVES e de ELIANE VIVIANE MACE-
DO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 06/09/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SERGIO MARCOS 
DE VASCONCELOS NUNES e de PRISCILA 
CRISTINA DE ARAÚJO;

ERALDO SOARES DE OLIVEIRA e CLÁUDIA 
DE CARVALHO PEREIRA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Pedreiro, nascido em Itamaraju - BA, aos 
13/06/1968, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FIRMINO SOARES DE SOUZA e de JOA-
NA CARIAS DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de 
produção, nascido em Diadema - SP, aos 
18/05/1973, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLAUDIONOR ALVES PEREIRA e de 
HELENA MARIA PEREIRA;

ADINAILDO DE JESUS BRITO e LILIANE 
ARAUJO SOUZA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileiro, solteiro, eletricista, nascido 
em Serrinha - BA, aos 29/05/1994, residente 
em Diadema - SP, filho de PAULO CESAR 
ALEXANDRINO BRITO e de ANGELICA DE 
JESUS BRITO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido 
em Serrinha - BA, aos 07/09/1996, residente 
em Diadema - SP, filho de WILSON CASTRO 
SOUZA e de SIDINEIA ARAUJO SANTANA;

GILSON MANOEL NUNES DA SILVA e PRIS-
CILA TRAJANO LOPES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, cordenador de TI, nascido em Picos - PI, 
aos 10/08/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GIOMAR NUNES NONATO e de MA-
RIA ALBERTINA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
administrativo, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 27/04/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO TRAJANO DA SILVA e de 
JOSEFA LOPES DA SILVA;
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Terça-feira, 19 de outubro de 2021

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 outubro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

Um bom 
anuncio faz 
você vender 
mais

‘‘
’’

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:

EDUARDO INVENÇÃO SANTOS e SUELI 
DOS SANTOS BATISTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de 
operação, nascido em Simões Filho - BA, aos 
20/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 

de JOSÉ EDIVALDO DA CUNHA SANTOS e 
de MARINA SILVA INVENÇÃO SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Sebas-
tião do Passé - BA, aos 24/05/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ELIAS SANTIAGO 
BATISTA e de REGINA CÉLIA BOMFIM DOS 
SANTOS;

MATHEUS PEREIRA DA SILVA e ALINE 
DE SOUZA ALBUQUERQUE, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
op. robo, nascido em Diadema - SP, aos 
01/09/1992, residente em Diadema - SP, filho 
de ARLINDO PEREIRA DA SILVA e de MARIA 
DA CONCEIÇÃO DA SILVA; e a pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de 
eventos, nascido em Ribeirão Pires - SP, aos 
22/10/1991, residente em Santo André - SP, 
filho de EGUINALDO CORREA DE ALBU-
QUERQUE e de FRANCISCA APARECIDA 
DE SOUZA ALBUQUERQUE;

/diarioregionaloficial

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

www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar


