
O Instituto de Pesquisas Ener-
géticas e Nucleares (Ipen) deixou de 
produzir, a partir desta segunda-feira 
(20), alguns radiofármacos funda-
mentais para o diagnóstico e trata-
mento do câncer por falta de insumos. 
O Ipen informou que desde sexta-fei-
ra tenta alternativa junto ao Ministé-
rio de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) para conseguir importar os 
insumos necessários para a produção 
de produtos como iodo, Lutécio 177, 
entre outros. Com a paralisação, há 
risco de desabastecimento por algu-
mas semanas. O presidente da Socie-
dade Brasileira de Medicina Nuclear 
(SBMN), George Coura Filho, avalia 
que entre 1,5 milhão e 2 milhões de 
pessoas podem ser prejudicadas com 
a falta de distribuição dos radiofár-
macos do Ipen, e não apenas os doen-
tes de câncer. 

Geografia e Estatística (IBGE). A cur-
va ascendente nos preços decorre da 
valorizaçã o do dólar e da disparada 
do pe tró leo no mercado internacio-
nal. A Petrobras reajustou a gasolina 
pela última vez nas refinarias em 12 
de agosto.
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A gasolina comum já beira a 
R$ 6,30 o litro em alguns postos 
de combustí vel do ABC, apesar de 
o deri vado do petróleo não so-
frer reajuste nas refinarias desde a 
primeira quinzena de agosto. Se-
gundo pesquisa sema nal da Agência 

Nacional de Pe tróleo, Gás Natural e 
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com pilados pelo Diário Regional, a 
gasolina era vendida na semana pas-
sada a R$ 5,762 o litro, em média, em 
pos tos de seis dos sete municí pios 
da região – não há cota ções em Rio 
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Gasolina beira R$ 6,30 nos postos do ABC 

Com Alckmin fora, Rodrigo Garcia se torna 
pré-candidato do PSDB em São Paulo

Orçamento secreto banca R$ 1,4 milhão  
para obra que favorece Rogério Marinho

Ribeirão Pires amplia atividades presenciais na rede municipal de ensino

eleições 2022 Política
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Desde o início do ano, o derivado de petróleo ficou 35,4% mais caro na região,enquanto o IPCA avançou 5,67%
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UTIs Covid-19 do ABC têm 
a menor taxa de ocupação 

da Grande São Paulo

Avançando na renovação da 
frota, prefeitura  entrega 16 novos 

ônibus com ar-condicionado

Pandemia santo andré
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Sem insumos, Ipen 
suspende produção 

de remédios para 
tratamento de câncer

São Caetano 
promove 1º Festival 

Gastronômico entre os 
dias 3 e 10 de outubro
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Dose de reforço contra 

a covid é estendida a 
pessoas com idade a 

partir de 75 anos
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A Prefeitura lançou nesta segunda-fei-
ra (20) o 1º Festival Gastronômico de São 
Caetano do Sul, que acontecerá entre os dias 
3 e 10 de outubro. A iniciativa é uma parce-
ria com entidades do setor, como a Associa-
ção Comercial e Industrial da cidade. Mais 
de 90 estabelecimentos já estão inscritos 
para o Festival.

Grande da Serra. Na comparação com 
a semana anterior, quando a gasolina 
era vendida por R$ 5,683, houve alta 
de 1,39%, a séti ma semanal con-
secutiva. Porém, o combustível foi 
encontrado por R$ 6,299 o litro em 
dois estabelecimentos de Santo An-

dré. Desde o início do ano, a ga  solina 
ficou, em média, 35,4% mais cara no 
varejo do ABC. No mesmo período, 
o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que mede a 
inflação oficial do país, variou 5,67%, 
segundo o Ins tituto Brasileiro de 
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Orçamento secreto banca obra que 
favorece ministro Rogério Marinho
Mirante turístico fica a 300 metros de um condomínio privado que o ministro vai construir

O ministro do Desenvolvi
mento Regional, Rogério Ma
rinho, direcionou R$ 1,4 milhão 
do orçamento secreto para a 
obra de um mirante turístico 
vizinho a um terreno onde 
construirá condomínio priva
do em Monte das Gameleiras, 
no agreste do Rio Grande do 
Norte. A atração turística fica a 
cerca de 300 me tros da proprie
dade do ministro.

O investimento bancado 
com dinheiro público tende a 
valorizar o mais novo negócio 
particular de Marinho, con
domínio de 100 casas em um 
terreno de seis hectares em so
ciedade com Francisco Soares 
de Lima Júnior, seu assessor de 
confiança no ministério. O em
preendimento foi batizado de 
Condomínio Clube do Vinho.

Em audiência na Comissão 
de Trabalho, Administração e 
Serviços Públicos da Câmara, a 
8 de junho, Marinho negou a 
autoria dos pedidos e repasse de 
verbas. O Estadão, entretanto, 
obteve por meio da Lei de Aces
so à Informação duas planilhas 
de execução orçamentária do 
Ministério do Turismo, pasta 
chefiada por Gilson Machado, 

que confirmam que ele é o “au
tor” e o “agente político” da in
dicação dos recursos.

O Estadão, contudo, obteve 
os documentos nos quais Ro
gério Marinho aparece como 
solicitante dos repasses. In
formado disso, o ministro ad
mitiu ao jornal que acionou o 
Ministério do Turismo, mas 
alegou que o fez a pedido do 
deputado Beto Rosado (Pro
gressistasRN). O nome do 
parlamentar, no entanto, não 
aparece no documento rela
cionado ao repasse da verba, 
apenas o de Marinho.

“Em um evento no dia 4 
de dezembro de 2020, no Rio 
Grande do Norte, o depu
tado federal Beto Rosado per
guntou ao ministro Rogério 
Marinho sobre a possibilidade 
de encaminhar pleito para a 
construção de um mirante na 
cidade por meio das ações orça
mentárias do MDR”, destacou 
nota enviada à reportagem. 
“Após análise pela Assessoria 
Especial de Relações Institu
cionais (AESPRI) do MDR, 
constatouse que o empreendi
mento se enquadraria em ação 
orçamentária de competência 

Queiroga: eventos adversos existem e não são motivos para se suspender vacinação
Após orientar pela suspen

são da imunização contra co
vid19 em adolescentes sem 
comorbidades, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, afir
mou nesta segundafeira (20) 
que eventos adversos à vacina 
existem “e não são motivos 
para se suspender campanha de 
vacinação ou se relativizar seus 
benefícios”. A justificativa do 
ministro para a orientação da 
Saúde dada na última semana é 
que a autoridade sanitária tem 
que avaliar os casos “para que 
faça as notificações devidas”.

Na semana passada, o Minis
tério recuou com o Plano Na
cional de Imunização (PNI) e 
recomendou que fossem vacina

dos apenas os adolescentes com 
comorbidades ou privados de 
liberdade. A pasta também re
comendou apenas que a vacina 
da Pfizer fosse utilizada para o 
grupo. A recomendação gerou 
diversos conflitos com Estados 
que se preparavam para iniciar 
a imunização da faixa, segundo 
o PNI. Muitas unidades da fede
ração tinham se adiantado ao 
plano e já iniciado a vacinação

O ruído de informação gerado 
pela orientação da Saúde obri
gou o ministro a realizar uma 
coletiva de imprensa na quinta
feira. Entre os motivos usados 
por Queiroga para recomendar 
a suspensão da imunização de 
adolescentes estava o registro de 

um efeito adverso grave de uma 
adolescente de 16 anos que mor
reu sete dias após a aplicação da 
vacina da Pfizer. Nesta segunda, 
em entrevista à Folha de S.Paulo, 
o ministro afirmou que a adoles
cente veio a óbito devido a uma 
púrpura trombo citopênica trom
bótica, distúrbio autoimune de 
consequências graves que leva à 
formação de coágulos pelo corpo. 
Segundo o ministro, o relatório, 
ainda a ser divulgado, não diz que 
a morte tem relação com a vacina.

n EFEITO ADVERSO
Queiroga afirmou que 

mesmo que o efeito adverso es
tivesse ligado à vacina, isso não 
“invalidaria” a imunização do Queiroga: “adolescentes deveriam ir depois”

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Divulgação

grupo. De acordo com o minis
tro, o que o governo defende é 
que adolescentes deveriam “ir 
depois”, enquanto o país tenta 
avançar na vacinação das pes
soas acima de 18 anos. “Uma 
questão de prioridade de logísti
ca”, disse. O ministro também 
voltou a criticar Estados e mu
nicípios por adiantaram seus 
calendários de imunização.

Questionado sobre a possibi
lidade de Jair Bolsonaro incluir 
em seu discurso na Assembleia
Geral da ONU fala referente 
a oferta de vacinas contra co
vid19 a outros países, Queiroga 
disse que todas as ações que o 
governo toma são baseadas em 
“dados técnicos”. (AE)

do Ministério do Turismo, ten
do então o pleito sido encami
nhado para a pasta, como é 
feito rotineiramente.”

A resposta enviada à re
portagem não esclareceu por 
que o ministro negou na Câ
mara ter feito a solicitação, tam
pouco explicou sobre a relação 
de sociedade entre Marinho e 
Francisco Soares de Lima Ju
nior, um servidor comissiona
do que nomeou na pasta.

O dinheiro foi reservado 

para custear a obra pelo minis
tro na madrugada de 31 de 
dezembro de 2020, dez dias 
depois do pedido de Marinho. 
A fonte foi emendageral de re
lator do Orçamento, as chama
das RP9, base do orçamento 
secreto. O esquema revelado 
pelo Estadão foi montado pelo 
governo Bolsonaro para per
mitir a um grupo de políticos 
manejar bilhões do Orçamen
to sem que ninguém saiba de 
quem partiu a ordem.  (AE)

José Cruz/Agência Brasil

Dinheiro foi reservado dez dias depois do pedido de Marinho
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Com Alckmin fora, Rodrigo Garcia 
se torna pré-candidato do PSDB 

Título de Cidadão São-BernardenseHOMENAGEM

O prazo de inscrição 
para as prévias do PSDB 
para o governo paulista 
em 2022 se encerrou às 
19h desta segundafeira 
(20) e o vicegovernador 
Rodrigo Garcia se tornou 
o nome oficial do partido 
para a disputa  foi o único 
a homologar seu nome. A 
direção da legenda já espe
rava que o exgovernador 
Geraldo Alckmin, de saída 
do partido, ficasse de fora 
das prévias.

“A partir de hoje o Ro
drigo é o nosso précandi
dato oficial. Em relação ao 
Geraldo, seguimos abertos 
ao diálogo em busca de uma 
construção conjunta”, disse o 
presidente do PSDBSP e se
cretário de Desenvolvi mento 
Regional, Marco Vinholi.

Segundo o secretário 
geral do partido, Carlos Ba
lota, o estatuto do PSDB 
garantia a candidatura de 
Garcia, mas o vicegoverna
dor requisitou “por decisão 
pessoal” que seja feito um 
processo “prévias homolo
gatórias”, onde os militan
tes do partido votarão em 
novembro sim ou não para 
confirmar a candidatura.

A oficialização do nome 
de Garcia foi feita após a 
divulgação de pesquisa do 
Datafolha que mostrou 

Alckmin liderando a cor
rida, com 26% das inten
ções de voto contra 17% do 
exprefeito Fernando Had
dad (PT), 15% do exgover
nador Márcio França (PSB) 
e 11% do líder do MTST, 
Guilherme Boulos (PSOL). 
No cenário sem Alckmin, 
Garcia apareceu com 5%. A 
rejeição ao exgovernador, 
porém, é alta: 36%.

n CRÍTICAS
Aliados de Alckmin, 

por sua vez, criticaram 
o processo interno no 
PSDB. “A vaga de candi
dato ao governo estava 
prometida há muito tem
po ao Rodrigo Garcia pelo 
governador e pela execu
tiva do PSDB. O Geraldo 
não concorda com a forma 
como o processo foi condu
zido”, disse o exdeputado 
Silvio Torres (PSDB), que 
integra o núcleo político 
do exgovernador.

Ainda há no PSDB um 
movimento que tenta 
convencer Alckmin a ser 
candidato ao Senado pelo 
partido. “A decisão dele de 
não se inscrever não me diz 
respeito, mas ainda espero 
que ele dispute o Senado 
pelo PSDB”, disse o pre
feito de São Bernardo, Or
lando Morando. (AE)

Órgão federal suspende produção de 
remédios para tratamento de câncer O vereador de 

São Bernardo 
Netinho Rodrigues 
concedeu Título 
de Cidadão 
São-bernardense 
ao Padre Romeu 
Leite Izidório, 
da tradicional 
Igreja da cidade 
Santíssima 
Virgem. 
A sessão solene 
contou com a 
participação do 
vice-prefeito 
Marcelo Lima.

O Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (Ipen) 
confirmou que a partir desta 
segundafeira (20) alguns ra
diofármacos fundamentais pa
ra o diagnóstico e tratamento 
do câncer deixaram de ser pro
duzidos por falta de insumos.

Desde sextafeira, segundo o 
Ipen, o titular do órgão, Wilson 
Aparecido Parejo Calvo, tenta 
alternativa junto ao Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inova
ção (MCTI) para conseguir im
portar os insumos necessários 
para a produção de produtos 
como iodo, Lutécio 177, entre 

outros. Com a paralisação, há 
risco de desabastecimento por 
algumas semanas.

Segundo o presidente da So
ciedade Brasileira de Medicina 
Nuclear (SBMN), George Coura 
Filho, o último carregamento 
de iodo, muito usado no trata
mento do câncer na tireoide, 
foi entregue nesta segunda, e o 
fornecimento de Lutécio 177, 
usado no tratamento de tumor 
neuroendócrino, foi suspenso. 
“Também o envio do gerador 
de molibdênio tecnécio, usado 
na cintilografia, teve seu último 
carregamento entregue no do

mingo”, disse Coura Filho. “Es
tamos sem nenhuma opção, é 
desesperador.”

Coura Filho disse que pro
curou sem sucesso todos os 
ministérios para tentar resolver 
o problema, mas não houve 
resposta até o momento. O 
presidente da SBMN  avalia que 
entre 1,5 milhão e 2 milhões de 
pessoas podem ser prejudicadas 
com a falta de distribuição dos 
radiofármacos do Ipen, e não 
apenas os doentes de câncer. Os 
remédios do Ipen representam 
cerca de 10% dos medicamentos 
usados para tratar a doença. (AE)
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Preço da gasolina já beira os R$ 6,30  
nos postos de combustível da região
Desde o início do ano, combustível ficou 35,4% mais caro no ABC, enquanto o IPCA avançou 5,67%

n O NÚMERO

35,4%
é a variação acumulada nos 
preços da gasolina desde o 
início do ano no ABC

O preço da gasolina comum 
já orbita a casa de R$ 6,30 o litro 
em alguns postos de combustí
vel do ABC, apesar de o deri
vado do petróleo não so frer 
reajuste nas refinarias desde a 
primeira quinzena de agosto.

Segundo pesquisa sema nal 
da Agência Nacional de Pe
tróleo, Gás Natural e Biocom
bustíveis (ANP), com dados 
com pilados pelo Diário Re-
gional, a gasolina era vendida 
na semana passada a R$ 5,762 
o litro, em média, em pos tos 
de seis dos sete municí pios 
da região – não há cota ções 
em Rio Grande da Serra.

Na comparação com a se
mana anterior, quando a gaso
lina era vendida por R$ 5,683, 
houve alta de 1,39%, a séti

ma semanal consecutiva.
Porém, o derivado do pe

tróleo foi encontrado em dois 
estabelecimentos de Santo 
An dré por R$ 6,299 o litro.

Em 2021, o combustível se 
transformou num dos vilões 
da inflação, responsável por 
afetar duramente o orçamento 
das famílias brasileiras, já pre
judicadas pela alta dos alimen
tos e da energia elétrica. Prova 
disso é que, desde janeiro, a ga 
solina ficou, em média, 35,4% 
mais cara no varejo do ABC. 

No mesmo período, o Ín
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a inflação oficial do 
país, variou 5,67%, segundo 
o Ins tituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE). 

A Petrobras reajustou a ga
solina pela última vez nas re
finarias em 12 de agosto. A 
curva ascendente nos preços 
decorre da valorizaçã o do dó
lar e da disparada do pe tró leo 
no mercado internacio nal. 

Economistas dizem que a 
instabilidade política também 
é responsável pela escalada dos 
preços, uma vez que aumenta 
a pressão sobre o câmbio.

A expectativa é de que os 
preços não deem dar trégua no 
curto e médio prazos.

n ETANOL
Opção à gasolina para pro

prietários de veículos flex, o 
etanol era vendido, em média, 
a R$ 4,531 o litro nos postos 
do ABC, valor 2,14% supe rior 
ao apurado no levanta men
to anterior (R$ 4,436).

 Desde o início do ano, o re
novável ficou 47,5% mais ca ro 
nos estabelecimentos da região.

Ainda segundo a ANP, o 
combustível derivado da cana 
de açúcar variou entre o preço 
mínimo de R$ 4,189 (encon
trado em postos localizados 
em Diadema) e o máximo de 
R$ 4,999 (em São Caetano).

Pela 21ª semana seguida, 
a gasolina segue mais vanta

Helena Pontes/Agência IBGE

Gasolina segue vantajosa nos postos de combustível para os proprietários de veículos flex
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,330 R$ 5,331
Turismo R$ 5,32 R$ 5,51

Volume: R$ 38,54 bilhões
Maiores altas:  Copel PN (4,68%), 
Sabesp ON (1,81%)
Maiores baixas:  Braskem PN 
(-11,54%), Via ON (-6,74%) 
Variação em 2021: -8,55%
Variação no mês:  -8,37%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,249 R$ 6,251
Turismo R$ 6,27 R$ 6,49

Arrecadação de ISS cresce 13% na região no 1º semestre

A arrecadação do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Na 
tureza (ISSQN) no ABC cres ceu 
13,9% em termos no minais 
(sem considerar a inflação do pe
ríodo) no primeiro semestre 
deste ano em comparação ao 
mesmo período de 2020.

Os sete municípios arre
cadaram R$ 724,8 milhões 
com o tributo nos primeiros 
seis meses deste ano, con tra 
R$ 639,8 milhões no acumu
lado de janeiro a junho de 2020 
(veja tabela acima), segundo 
dados divulgados pela Giss
Online, plataforma de geren
ciamento tributário municipal  
desenvolvida pela Eicon.

Levandose em conta o Ín
dice Nacional de Pre  ços ao Con
sumidor Amplo (IPCA) acumu
lado de 8,99% nos 12 me ses 
encerrados em junho, o avan
ço na arrecadação é de 4%.

O setor de serviços inclui os 
segmentos de bares e restau
rantes, tu rismo, academias e 
serviços fi nanceiros, entre ou

tros, que foram bastante afeta
dos pela pandemia de covid19, 
especialmente no segundo tri
mestre do ano passado.

“A retomada gradual das 
atividades econômicas, alia
da às ações positivas das pre

feituras do ABC, como a recupe
ração de créditos, a fiscalização 
e o gerenciamento tributário, 
contribuiu para esse expres
sivo crescimento, que impul
sionará o investimento nas 
cidades”, afirmou Luiz Alberto 

Rodrigues, CEO da Eicon.
No corte geográfico, Mauá 

registrou o maior crescimento 
nominal (de 39,3%) na arre
cadação de ISSQN no pri meiro 
semestre deste ano contra o 
mesmo período de 2020. Na 
mesma comparação tiveram al
tas Diadema (20,7%), São Ber
nardo (13,8%), Ribeirão Pires 
(11,1%), São Caetano (10,2%) 
e Santo André (8,1%). No sen
tido contrário, houve recuo de 
3,6% em Rio Grande da Serra.

n EMPRESAS
Ainda segundo a Eicon, o 

número de empresas abertas no 
1º semestre de 2021 também foi 
superior ao do mesmo período 
do ano passado. Entre janeiro e 
junho foram abertos 19.688 no
vos negócios, contra 14.536 nos 
primeiros seis meses de 2020 
(alta de 35,4%). Os números 
consideram seis dos sete mu
nicípios – não foram compu
tados os dados de Rio Grande 
da Serra. (Reportagem Local)

Receitas com o tributo nos sete municípios somaram R$ 724,8 milhões nos primeiros seis meses deste ano

Dólar sobe 0,93% com fuga de ativos 
de risco provocada por caso Evergrande

Os negócios no mercado 
doméstico de câmbio foram 
pautados ontem (20) pela onda 
de liquidação de ativos de risco 
deflagrada pela crise de solvên
cia da incorporadora chinesa 
Evergrande, que reascendeu 
te mores de risco sistêmico no 
mercado financeiro global e de 
desaceleração mais aguda da 
economia do gigante asiático. 

As divisas emergentes e de 
países exportadores de com
modities – cujos preços des
pencaram – caíram em bloco em 
relação à moeda norteameri
cana. O real, por questões técni
cas do nosso mercado e já fra
gilizado pelos problemas locais, 
foi a que mais apanhou.

Em alta desde o início dos 
negócios, o dólar à vista oper
ou sempre na casa de R$ 5,30 
e renovou máximas ao longo 
da tarde, em linha com a dete
rioração do ambiente externo. 
Ope radores notaram movi
mento de ordens de “stop loss” 
(limitação de perdas) e de mon
tagem de posições de fensivas 

assim que o dólar rom peu a 
casa de R$ 5,36, o que fez a 
moeda ameri cana correr até a 
máxima de R$ 5,377 (+1,80%).

O Ibovespa manteve per
das acima de 3% em boa parte 
da tarde e fechou o dia limi
tando a baixa, aos 108.843,74 
pontos (2,33%), com giro fi
nanceiro de R$ 38,7 bilhões.

A semana será marcada 
também pela cautela quanto à 
decisão e sinalização de política 
monetária do Federal Reserve, 
o banco central dos Estados 
Unidos; e no Brasil pela do 
Comi tê de Política Monetária 
(Copom), ambos amanhã.

Neste mês, as perdas do 
Ibo vespa chegaram ontem a 
8,37%, o que faz este setem
bro, até aqui, disputar o posto 
de segundo pior mês da B3 
desde o começo da pandemia 
de covid19, superado pelo fun
do do poço de março de 2020 
(29,90%) e, agora, pratica
mente em paridade com fever
eiro daquele mesmo ano, quan
do havia cedido 8,43%. (AE)

Arrecadação cresceu 13,3% no 1º semestre

Fonte: GissOnline/Eicon

Anderson Amaral/Especial para o DR

Município Arrecadação 1ºSem. (R$ mi) Variação
 2020 2021 Nominal (%)
Diadema  39,7   48,0  20,7
Mauá  40,1   55,9  39,3
Ribeirão Pires  11,3   12,6  11,1
R.G. da Serra  1,2   1,1  -3,6
Santo André  214,9   232,2  8,1
São Bernardo  234,4   266,9  13,8
São Caetano  98,2   108,2  10,2
ABC  639,8   724,8  13,3

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ABC

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

josa nos postos da região para 
os proprietários de veículos 
flex, já que a paridade entre os 
preços do etanol e do derivado 
do petróleo está em 78,6%. 
Segundo a ANP, para que o 
renovável seja compe titivo, a 
paridade precisa ser inferior a 
70,0%. A gasolina é vantajosa 
quando é superior a 70,4%. 
Entre 70% e 70,4%, o uso é in
diferente. (Reportagem Local)



Segundo o governo do Estado, indicador estava em 22,6% no último domingo, como resultado do avanço da vacinação
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O ABC registra atualmente  
a menor taxa de ocupação de 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para covid-19 
na região metropolitana de São 
Paulo, em um movimento cre-
ditado ao avanço da vacina-
ção nos sete municípios.

O indicador estava em 22,6% 
no último domingo (19), segun-
do da dos do Sistema de Moni-
toramento Inteligente (Si mi), 
do governo do Estado, com-
pi la dos pelo Diário Regional 
(veja gráficos ao lado). 

No mesmo dia, a ocupação 
dos leitos de terapia intensiva 
variava entre 23,4% na região 
chamada pelo Estado de Grande 
SP Norte (que compreende Fran-
cisco Morato e ou tros quatro mu-
nicípios) e 42,2% na Capital.

O indicador mantém-se há 
32 dias abai xo de 30%, mesmo 
depois da progressiva redução 
na quantidade de leitos de UTI 
– decorrente, principalmente, 
do fechamento de hospitais 
de cam  panha. Na semana pas-
sada, por exemplo, a Prefei-
tura de São Caetano encerrou 
as atividades de seu complexo 
hospitalar, que possui 48 leitos 
de enfermaria e 50 de UTI.

Nas enfermarias, a taxa de 
ocupação está em 15,2%.

O presidente do Consórcio 
Intermunicipal ABC e prefeito 
de Santo André, Paulo Serra 
(PSDB), ressaltou que a queda 
nas internações comprova a 
eficácia da vacinação contra a 
covid-19, assim como as ações 
tomadas pelos municípios pa-
ra diminuir a contaminação.

“A redução na ocupação 
das UTIs é resultado concreto 

do avanço da vacinação e das 
medidas de controle tomadas 
pelas sete prefeituras”, afir-
mou Paulo Serra. 

Ainda segundo o Simi, o 
número de internados por 
complicações decorrente s da 
covid-19 em hospitais públi-
cos do ABC registrou no úl-
timo domingo (19) o 20º dia 
consecutivo abaixo de 400.

Atualmente, há 313 paci-
entes hospitalizados com a do -

ença na região, dos quais 156 
em lei tos de terapia in tensiva 
e 157 em en  fer marias. Trata-se 
do patamar mais bai xo desde 
meados de maio de 2020, quan-
do o governo do Estado passou 
a acompanhar esse indicador.

n ÓBITOS E CASOS
Após três semanas conse-

cutivas de queda, o ABC voltou 
a registrar aumento no núme-
ro de mortes por covid-19. 

Com 156 pacientes, UTIs Covid-19 do ABC têm 
a menor taxa de ocupação da Grande São Paulo

Escolas Municipais de Ribeirão Pires 
ampliam atividades presenciais

R.Pires aplica dose de reforço em pessoas 
imunossuprimidas a partir dos 18 anos

Nesta segunda-feira (20) 
as escolas municipais de Ri-
beirão Pires iniciaram a ampli-
ação da retomada gradativa e 
segura das atividades presen-
ciais. Seguindo os protocolos 
de prevenção ao coronavírus, 
as unidades de ensino passam 
a receber alunos com idade 
acima dos dois anos (berçário 
II) e aumentaram de três para 
quatro dias da semana as au-
las para estudantes do Infantil 
ao Fundamental I.

“O primeiro dia de am-
pliação das aulas presenciais 
foi tranquilo. Observamos o 
empenho dos profissionais 
e das unidades em acolher, 
em ambiente seguro, os es-
tudantes, especialmente as 
turmas do berçário 2. Muitas 
dessas crianças estão indo 
pela primeira vez à escola. 
Agradecemos a todos pela 
dedicação”, avaliou a secre-

Ribeirão Pires dá início 
hoje (21) à vacinação com 
a dose de reforço contra a 
co vid-19 para as pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão a partir dos 18 anos. 
Para a aplicação da vacina, é 
necessário o intervalo de no 
mínimo 28 dias depois da 
segunda dose ou dose única.

Considera-se pessoas com 
alto grau de imunossupressão 
indivíduos que possuam: 
Imunodeficiência primária 
grave; fazem quimioterapia 
para câncer; transplantados 

tária de Educação de Ribeirão 
Pires, Rosi Ribeiro de Marco.

A partir desta semana, es-
tudantes do Infantil ao Fun-
damental I terão atividades 
presenciais de segunda a 
quinta-feira. As sextas-feiras 
serão destinadas, exclusiva-
mente, às atividades remotas. 
Os alunos do Fundamental II 
(5° ao 9° ano) têm mantidas 
as atividades nas escolas de 
segunda a sexta-feira.

O ensino presencial per-
manece não sendo obri-
gatório neste momento e a 
programação do ensino re-
moto, pela plataforma Educ@ 
Ribeirão, também segue dis-
ponível aos estudantes. Para 
garantir o distanciamento 
social nos espaços internos, 
cada unidade adotou Plano 
de Ampliação da Retomada 
específico. Para algumas tur-
mas, foi mantido o reveza-

mento entre alunos.
A ampliação do retorno 

gradativo ao ensino presen-
cial acontece após a aplicação 
da segunda dose da vacina 
contra o coronavírus em to-
dos os profissionais da Edu-
cação que atuam na cidade.

n PESQUISA 
Entre os dias 27 e 29 de 

setembro, a Secretaria de Edu-
cação aplicará novo question-
ário junto aos pais ou respon-
sável pelos alunos para avaliar 
pontos como a segurança em 
relação ao ensino presencial. A 
partir do resultado da pesqui-
sa, e também considerando o 
controle da pandemia no mu-
nicípio, em avaliação junto à 
Secretaria de Saúde, a equipe 
gestora da Educação traçará 
novas diretrizes da retomada 
que poderão ser aplicadas a 
partir de outubro. (RL)
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COVID-19 Ocupação de UTIs e registros de óbitos pelo novo coronavírus no ABC

Segundo a Fundação Sistema 
Es tadual de Análise de Da-
dos (Sea de), 50 moradores da 
região perde ram a vida para 
a doença na 37ª semana epi-
demiológica, encerra da no úl -
timo sábado (18). O total é 
19% superior ao apurado nos 
sete dias anteriores (42).

Também houve forte au-
mento no número de casos con-
firmados da doença. Ainda se-
gundo a Fundação Seade, os sete 

mu nicípios re gis traram 1.853 
dia g  nósticos de covid-19 na se-
ma na encerrada no sábado, to tal 
254% superior ao apurado nos 
sete dias anteriores (524) e o pior 
resultado em três semanas.

Desde o início da pande-
mia, o ABC acumula 230.218 
casos e 10.536 mortes pela 
do ença. Somente em setem-
bro foram registrados 3.340 
diagonósticos positivos e 126 
óbitos. (Reportagem Local) 
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de órgão sólido ou de célu-
las tronco hematopoiéticas 
(TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras; pessoas 
vivendo com HIV/Aids com 
CD4 < 200 cel/mm3; uso de 
corticóides em doses ≥20 mg/
dia de prednisona, ou equiva-
lente, por ≥14 dias; uso de dro-
gas modificadoras da resposta 
imune; pacientes em terapia 
renal substitutiva (hemodiálise); 
pa cientes com doenças imu-
nomediadas inflamatórias 
crônicas (reumatológicas, auto 
inflamatórias, doenças intestinais 

infla matórias).
Para a vacinação deste 

grupo, será necessária a 
apresentação de relatório 
médico, documento com 
foto e número de CPF e com-
provante de imunização da 
primeira e segunda dose na 
cidade de Ribeirão Pires. 

A imunização acontece 
no Complexo Ayrton Sen-
na (Av. Prefeito Valdírio 
Prisco, 193) das 8h às 16h, 
tanto para pedestres como 
em formato drive thru. (Re-
portagem Local)



Prefeitura e Aciscs lançam 1º Festival 
Gastronômico de São Caetano

Evento, que já conta com 90 inscritos, acontecerá entre os dias 3 e 10 de outubro
Letícia Teixeira / PMSCS

Lançamento do Festival ocorreu nesta segunda-feira, no Palácio da Cerâmica

A Prefeitura lançou nesta se-
gunda-feira (20), na sala de re-
uniões do Palácio da Cerâmica, 
o 1º Festival Gastronômico de 
São Caetano do Sul, que acon-
tecerá entre os dias 3 e 10 de 
outubro. A iniciativa é uma par-
ceria com a Associação Comer-
cial e Industrial de São Caetano 
do Sul (Aciscs), o Sindicato das 
Empresas de Hospedagem e 
Alimentação do ABC (Sehal) e 
a Associação de Bares, Churras-
carias, Pizzarias e Restaurantes 
de São Caetano (Abarespi).

O lançamento contou com 
as presenças do prefeito Tite 
Campanella, do deputado es-
tadual Thiago Auricchio, se-
cretários, vereadores e cerca 
de 20 empreendedores do 
setor gastronômico - mais de 
90 estabelecimentos já estão 
inscritos para o Festival.

O chefe do Executivo res-
saltou a importância de São 
Caetano contar com o Festival 
Gastronômico, mais um fa-
tor de geração de empregos. 
“É mais uma prova de que São 
Caetano não se esqueceu em 
nenhum momento de ações 
no sentido de manter aquecida 
a economia da cidade, sempre 
com diálogo aberto com com-
erciantes e empresários de to-

dos os setores, neste caso espe-
cífico o da gastronomia, que foi 
tão prejudicado durante a pan-
demia”, afirmou Campanella.

O deputado Thiago Auric-
chio destacou a importância do 
do evento. “O Festival tem to-
das as condições de conquistar 
ares regionais, atraindo o públi-
co também de cidades vizinhas. 
Tenho certeza de que será um 
grande evento”, afirmou.

n  PROJETO
“Foi num bate-papo in-

formal de fim de ano com 
alguns amigos que surgiu a 
ideia de se criar um festival 
gastronômico em São Caeta-
no. Em princípio, a ideia era 
realizar o evento na época de 
Carnaval, mas com o apareci-
mento da pandemia o sonho 
teve de ser adiado”, destacou 
o presidente da Aciscs, Ales-
sandro Leone.

“Termos um parceiro ex-
tremamente forte como a 
Prefeitura de São Caetano 
só nos motivou ainda mais a 

procurar novos apoiadores e 
a expandir a ideia do 1º Fes-
tival Gastronômico ao ponto 
em que estamos, com mais de 
90 estabelecimentos já inscri-
tos e ainda com potencial de 
crescimento”, concluiu Ales-
sandro Leone. 

Caso algum estabeleci-
mento queira participar do 1º 
Festival Gastronômico de São 
Caetano do Sul basta entrar 
em contato com a Aciscs pelo 
telefone 91104-8365. (Re-
portagem Local)

Santo André entrega 16 novos 
ônibus com ar-condicionado

Dose de reforço em Mauá é estendida 
a pessoas a partir de 75 anos

A Prefeitura de Santo An-
dré entregou nesta segunda-
feira (20) 16 novos ônibus 
com ar-condicionado que vão 
incorporar a frota da Viação 
Guaianazes, uma das empre-
sas que operam o sistema de 
transporte municipal e que 
faz parte do Consórcio União 
Santo André.

A iniciativa faz parte do 
processo de renovação to-
tal da frota, que prevê, até 
o final de 2024, a troca de 
todos os ônibus da cidade, 
adicionando aos veículos 
itens de conforto como 
ar-condicionado, entradas 
USB para carregamento de 
celulares e total acessibili-
dade para os usuários.

“Alguns setores senti-
ram muito na época da pan-
demia. Em determinados 
momentos restringimos a 
quantidade de pessoas circu-
lando nas ruas e o serviço de 
transporte pagou esse preço 
de maneira substancial. O 
evento de hoje (segunda) 
tem um simbolismo muito 
forte, pois se trata de uma 
continuidade do processo 
de modernização da frota 
e, com isso, mostramos 
pra nossa gente que, com 
gestão, podemos ven cer as 
dificuldades que a pandemia 
nos impôs”, destacou o pre-
feito Paulo Serra.

Os novos ônibus en-
tregues têm portas elevadas, 

ar-condicionado, poltronas 
confortáveis e tomadas 
USB para carregamento de 
smartphones. Os veículos 
vão operar nas linhas T 27 
(Condomínio Maracanã – 
Estação Santo André), T 29 
(Vila Suíça – Estação Santo 
André) e B 21 (Cidade São 
Jorge – Bairro Campestre).

Todos os veículos são 
100% acessíveis, graças 
a uma nova plataforma 
de elevação com aciona-
mento automático para 
pessoas com deficiência. 
As poltronas foram desen-
volvidas a partir de vários 
estudos de ergonomia e 
ganho na capacidade de 
transporte de passageiros.

Desde o início a gestão 
do prefeito Paulo Serra 
foram adquiridos 116 no-
vos ônibus zero-quilômet-
ro na cidade. A configura-
ção destes veículos atende 
às exigências mais recentes 
do mercado no sentido de 
proporcionar conforto ao 
usuário. (RL)

De São Beranrdo, Paula Siqueira lança show via streaming
A “menina dos cabelos ro-

sas” de São Bernardo do Cam-
po lança seu primeiro show 
via streaming no próximo 
sábado (25).  A transmissão 
será direta do Teatro Ábaco.

No que chama de reinven-
ção de si mesma e aos passos de 
normalização na pandemia de 
covid, a cantora Paula Siqueira 
vem aí e, pelo jeito, para ficar. 
Com um espetáculo baseado 

em coletânea autoral, a cantora 
do ABC traz um show novinho 
em folha para os amantes do 
pop-rock, “Reinvented Show”.

Nascida em berço mu-
sical, como ela mesmo en-
fatiza, Paula Siqueira traz 
baladas interessantes, dan-
çantes e marcantes para 
uma juventude que precisa 
falar mais em amor; mais 
em ser do que ter.

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)
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Coletivos atenderão cerca 
de 125 mil pessoas por dia

Com 27 anos de idade, e 
10 de carreira, a cantora que 
já fez outros interessantes 
trabalhos se reinventa em 
carreira solo, e de quebra 
apresentará, pela primeira 
vez, música nova e em por-
tuguês. Todo o restante 
do repertório é em inglês, 
demonstrando mais um 
ponto na versatilidade da 
“menina de cabelos rosas”.

“Reinvented Show” é 
ba seado em seu álbum au-
toral “Ops Sessions” e mais 
dois singles que estão dis-
poníveis em todas as plata-
formas digitais.

Para quem busca uma 
boa música o show é uma 
ótima pedida. Ingressos dis-
poníveis no site do Sympla 
www.sympla.com.br/rein-
vented-show__1299958. (RL)

A Prefeitura de Mauá anun-
ciou que vai estender a aplica-
ção da terceira dose contra a 
covid na cidade a partir de hoje 
(21), ao oferecer a dose de re-
forço a pessoas com 75 anos ou 
mais. O público-alvo é estima-
do em cerca de 10 mil pessoas. 

As doses de reforço estarão 
disponíveis aos munícipes 

nessa faixa etária nas 23 UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde), 
de segunda a sexta, das 9h às 
15h30 – as unidades Magini, 
Flórida e Zaíra 2 funcionam até 
as 20 horas. A tenda sanitária 
da Praça 22 de Novembro, ao 
lado do terminal municipal, 
imuniza das 17h às 20h.  (Re-
portagem Local)
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Em Diadema, Mulheres em Movimento resiste ao tempo

O Mulheres em Movi-
mento de Diadema  completa 
hoje (21) 32 anos de atividade 
e, desde agosto passado, por 
meio do decreto, tornou-se 
programa de política pública 
no munícipio. O grupo de 
ginástica feminina, com quase 
2,5 mil participantes entre 16 
e 94 anos, além de exercícios 
físicos, também acolhe, realiza 
passeios culturais e de lazer e 
ainda luta pelos direitos das 
mulheres e da cidade.

Para celebrar a data, às 15h 
de hoje será realizada sessão 
solene na na Câmara Munici-
pal em homenagem ao pro-
grama. Além de autoridades 
e convidados, haverá apre-
sentação de música, dança e 
vídeo sobre o programa que já 

ganhou prêmio e foi motivo de 
tese na Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp).

Em 2009, a ação municipal 
recebeu o prêmio “Brasil de Es-
porte e Lazer de Inclusão So-
cial”, do Ministério do Esporte 
e, em 2004, virou dissertação 
de mestrado na Universidade 
Estadual de Campinas, “Mul-
heres em Movimento: Iden-
tidade Coletiva e Subjetivi-
dade nas Práticas Culturais de 
Lazer na Cidade de Diadema”, 
trabalho acadêmico realizado 
pela professora Maria Cristina 
Cavaleiro.

O ato solene é uma exigên-
cia da lei municipal de 7 de 
abril de 2014, de autoria da 
vereadora Lilian Cabrera, que 
estabelece o Dia da Mulheres 

em Movimento. Segundo a 
parlamentar, a criação da lei 
aconteceu depois de receber 
vários relatos de que o pro-
grama corria risco de desmon-
te. “Em 2014 foi procurada por 
participantes da atividade que 
reclamavam do fechamento 
de salas de ginásticas, de falta 
de estrutura e de professores. 
Então, conjuntamente com 
as moradoras, veio a ideia de 
fa zer a lei como forma de ga-
rantir a continuidade do pro-
grama que é muito importante 
para Diadema”, ressalta.

n VIVÊNCIAS
Outra forma de comemo-

rar os 32 anos do Mulheres em 
Movimento são as vivências 
que  estão acontecendo nas sa-

Diademense busca patrocínio 
para o projeto ‘Literacura’

Projeto de João Domingues foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura

O diademense João Do-
mingues da Silva busca pa-
trocínio para projeto aprovado 
por meio da Lei de Incentivo à 
Cultura, conhecida como Lei 
Rouanet, criada com a propos-
ta principal de oferecer recursos 
financeiros a projetos artísticos. 
Os projetos aprovados pela leg-
islação podem receber doações 
ou patrocínio de pessoas físicas 

A proposta de João Do-
mingues, denominada “Lite-
racura”, prevê a publicação de 
quatro livros e duas ações for-
mativas, como palestras, volta-
das a alunos e professores. 

Lavrador até os 23 anos e 
metalúrgico aposentado, Silva 
se dedica desde muito jovem 
à música e à escrita. “Tudo em 
nossa vida é cultura, as paisa-
gens, a música, o canto dos 
pássaros; um jornal, os livros... 
Basta conhecermos bem a cul-
tura”, afirma o escritor.

João Domingues já está 
com os quatro livros prontos 
- todos com temas focados no 
amor - e à espera de patrocínio 
cultural. “’Amor até a segunda 
morte’ fala de um amor impos-
sível. ‘Tudo por amor’. Sofrer 
por amor deve ter uma razão e 
é lindo amar assim. Em ‘Prima-
vera de paixões interrompidas’ 
o que era para ser um dia de fe-
licidade vira uma tragédia e, por 

último ‘ Portas fechadas’. Portas 
se abrem e portas se fecham, no 
amor não é diferente”, destaca. 

n O AUTOR
João Domingues da Silva é 

casado e pai de seis filhos. Vio-
leiro e cantador, foi lavrador até 
os 23 anos. Aos 10 anos compôs 
sua primeira musica sertaneja, 
baseada Tonico e Tinoco, um 

“arrasta pé” que se perdeu no 
tempo. “Ainda menino ganhei 
uma violinha do meu pai, a qual 
foi muito útil nas composições. 
Infelizmente, meu velho não 
chegou a me ver cantando mi-
nhas músicas e o que ele me en-
sinou na violinha.” 

Em julho de 1969 Silva veio 
para a Capital trabalhar como 
metalúrgico. Apesar de a músi-

ca o acompanhar ao longo 
dos anos, foi somente ao se 
aposentar que se dedicou a 
compor. “Hoje são mais de 
300”, afirma.

Entre 2014 e 2015 João 
Domingues escreveu seu 
primeiro livro, o romance 
“Amor Até a Segunda Morte” 
e de lá para cá já tem mais 
três obras.

“Compor músicas, poesias, 
escrever livros são dádivas de 
Deus. Considero que cada poe-
sia é uma música; cada música 
uma história; cada história um 
passado, mas tudo não vem por 
acaso. Tudo vem pela graça de 
Deus”, ressalta. 

n COMO APOIAR
Há duas formas de apoiar o 

Literacura: doação e patrocínio. 
Na doação o repasse de valor é 
feito sem retorno de imagem 
ao incentivador. Pessoas físi-
cas podem destinar até 4% do 
Imposto de Renda devido ao 
projeto cultural; já as jurídicas, 
até 6%. Em caso de patrocínio 
o incentivador se beneficia de 
estratégias de comunicação e 
pode ter sua imagem ou marca 
associada ao projeto. 

Mais informações sobre co-
mo apoiar o Literacura pelo e-
mail compositor_domingues@
yahoo.com.br. Conheça  mais 
sobre o escritor e composi-
tor no site www.compositor-
domingues.com

Silva: “considero que cada poesia é uma música”

AGENDA

correioS

15ª Primavera
dos Museus

Acontece até o próximo do-
mingo (26), em todo país, a 15ª 
Primavera dos Museus, inicia-
tiva coordenada pelo Ins tituto 
Brasileiro de Museus (Ibram) 
que une instituições muse-
ológicas em atividade a todos 
os públicos. A progra mação do 
Museu Correios para este ano 
traz a exposição “Os Sinais e as 
Coisas: Da Fogueira à Internet” 
e a visita virtual aos painéis da 
artista plástica Martha Poppe.

Para esta edição do evento, 
o Ibram apresenta o tema “Mu-
seus, Perdas e Recomeços”, 
que visa trazer, à comunidade 
brasileira em época de pan-
demia, a reflexão sobre o acolhi-
mento necessário por parte 
dos museus. A proposta ob-
jetiva ainda envolver a comu-
nidade de instituições muse-
ológicas e culturais de todo 
país, aumentar a visitação do 
público aos museus nacionais 
e fortalecer a imagem desses 
relevantes espaços que abri-
gam história e conhecimento.

A exposição “Os Sinais e as 
Coisas: Da Fogueira à Internet”, 
conta a trajetória e o desenvolvi-
mento das comunicações no 
Brasil e no mundo com ênfase 
na criação dos telégrafos. 

O tour virtual “Os Painéis 
de Martha Poppe” também faz 
parte da programação deste 
ano. As obras da artista plástica 
agregam grandes monumentos, 
como a fachada do prédio do 
Museu Correios, em Brasília/DF. 
A programação completa está 
disponível no endereço http://
eventos.museus.gov.br. (RL)

CURTAS

neta da rainha 

Beatrice da à luz 
uma menina

A princesa Beatrice, neta 
da rainha Elizabeth II, deu 
à luz, no sábado (18), uma 
menina, anunciou nesta 
segunda-feira, o Palácio de 
Buckin gham. Beatriz, 33, e 
seu marido Edoardo Mapelli 
Mozzi, 37, “têm o prazer de 
anunciar o nascimento de 
sua filha no sábado, 18 de 
setembro de 2021, às 23h42, 
no Hospital Chelsea and 
Westminster em Londres”, 
informou a casa real, especifi-
cando que a mãe e a menina 
“estão bem”.

A criança, que nasceu 
com cerca de 2,8 quilos e cujo 
nome ainda é desconhecido, é 
a décima primeira na ordem 
de sucessão à coroa britânica 
e a décima segunda bisneta 
da rainha Elizabeth II, após 
o nascimento em junho da 
filha do príncipe Harry com 
Meghan Markle.

A princesa Beatriz casou-
se em julho de 2020 com o 
magnata italiano Edoardo 
Mapelli Mozzi, que já tem 
um filho, Christopher Woolf, 
fruto de seu relacionamento 
com a arquiteta americana 
Dara Huang.

A irmã mais nova de Beat-
riz, a princesa Eugenia, deu à 
luz um menino chamado Au-
gust em fevereiro. (AE)

naS redeS SociaiS

Fiuk assume 
namoro

Ex-participante do Big 
Brother Brasil, Fiuk, anunciou 
que não está mais solteiro. 
O cantor revelou nas redes 
sociais neste domingo (19) 
que está namorando Thaisa 
Carvalho. No Instagram, 
Fiuk estava interagindo com 
os seguidores, respondendo 
algumas perguntas dos fãs, 
quando comunicou o novo 
status de relacionamento.

Questionado se estava 
solteiro, ele publicou um 
vídeo abraçado com a atriz, 
onde os dois aparecem sor-
rindo. Como resposta, es-
creveu: “namorando”.

No mesmo dia, Thaisa 
também compartilhou um 
vídeo romântico com o 
namorado. Sem nenhuma 
descrição, ela apenas postou 
outro vídeo abraçando o fi-
lho de Fábio Jr.

Fiuk e Thaisa começaram 
a se envolver no ano passado, 
antes do cantor entrar no 
BBB21. No reality, ele tam-
bém se envolveu com a par-
ticipante Thaís.(AE)

Reprodução

las de aulas, desde o dia 9 deste 
mês, quando voltaram as ativi-
dades presenciais. Em razão da 
pandemia, as classes funcio-
nam em horários alternados, 
com cerca de 40% das alunas.

“Na verdade, são mais que 
aulas que estão acontecendo. 
São reflexões de toda a tra-
jetória dos 32 anos do Mu-
lheres, construída com muita 
resistência e resiliência. Os 
professores estão conversando 
e fazendo o acolhimento de to-
das as alunas, depois de tanto 
tempo sem se reunirem por 
causa da covid-19. Haviam 
as aulas online, mas não é a 
mesma coisa que as presen-
ciais”, afirma coordenadora do 
programa, há 12 anos, Andreia 
Geraldo.

Grupo de mulheres que começou fazendo ginástica e virou programa municipal completa 32 anos de atividade

A secretária de Esporte 
e Lazer de Diadema, Lucia-
na Avelino, que também já 
foi professora no programa, 
afirma que o Mulheres em 
Movimento não é só ginástica. 
“É uma política pública de in-
centivo à cidadania para que 
as moradoras de Diadema ten-
ham mais qualidade de vida, 
conscientizem sobre seus 
direi tos e tenham lazer e cul-
tura”, ressaltou.

A mineira Ozita Rodrigues 
dos Santos frequenta o pro-
grama desde o início. “Para 
mim o Mulheres é muito im-
portante. Representa alegria, é 
onde encontro minhas amigas 
e enquanto puder eu vou para 
as aulas de ginástica. Me traz 
saúde e disposição.” (RL)
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População idosa já começou a receber a dose de reforço contra o novo coronavírus

Estações da 
Linha 13-Jade da 

CPTM promovem 
ações de saúde
Os passageiros que pas-

sarem pelas estações Gua-
rulhos Cecap, Eng. Goulart 
e Aeroporto Guarulhos da 
Linha 13-Jade de hoje (21) a 
quinta (23) poderão partici-
par do atendimento gratuito 
que será realizado pelos alu-
nos dos cursos de saúde da 
Universidade de Guarulhos 
(UNG). A ação será realizada 
cada dia em uma das três 
estações. Hoje ocorre na Es-
tação Guarulhos-Cecap, na 
quarta (22) na Estação Eng. 
Goulart e na quinta-feira (23) 
na estação Aeroporto-Gua-
rulhos, sempre das 9h às 15h.

Durante a ação, que 
acontecerá nas áreas das es-
tações, as pessoas poderão 
realizar aferição de pressão, 
testes de glicemia e avalia-
ção nutricional e receber 
algumas orientações pre-
ventivas dos futuros profis-
sionais da saúde.

Todos os protocolos de 
segurança contra a Covid-19 
serão respeitados durante 
os atendimentos. (RL)

A imunidade do organ-
ismo é um tema relevante 
em qualquer situação. En-
tretanto, com a pandemia 
de covid-19, falar sobre imu-
nidade – e, principalmente, 
sobre como fortalecê-la – é 
essencial. De acordo com 
Bruna Manes, médica nu-
tróloga e especialista em 
modulação hormonal e en-

docrinologia, o sistema imu-
nológico precisa estar forte 
para auxiliar o indivíduo no 
combate a diversas doenças, 
como a covid-19. “A boa notí-
cia sobre o sistema imunológi-
co é que, com ações simples, o 
indivíduo consegue aumentar 
sua imunidade e garantir mais 
saúde”, explica.

A nutróloga aponta que a 

Especialistas explicam a importância da terceira dose das vacinas de covid-19

Alimentação e imunidade: nutróloga dá dicas para proteger o organismo

O avanço da vacinação em 
território nacional está acelera-
do e é responsável pela diminu-
ição de 70% das mortes, sendo 
que a população de 60 anos 
ou mais apresenta 100% de 
cobertura para primeira dose 
e cobertura muito próximo a 
isso para a segunda.  

São números animadores, 
mas que ainda não protegem 
a população completamente, 
especialmente com a ascensão 
de novas variantes no mundo 
todo. Por essas e outras, a vaci-
nação com a terceira dose de 
imunizantes se iniciou na po-
pulação idosa e, até a segunda 
quinzena de setembro, está em 
vias de começar para os profis-
sionais da saúde. 

De acordo com Raquel Xa-
vier de Souza Saito, docente do 
curso de graduação em enferma-
gem da Faculdade Santa Marce-
lina, dependendo da evolução 
da epidemia no país, bem como 
o surgimento de novas evidên-
cias científicas, a administração 
de doses adicionais para outros 
grupos poderá ser considerada. 

Com a eminência dessa nova 
realidade, a especialista respon-
deu cinco questões sobre o tema 
para que a população possa se 
preparar e estar devidamente 

PSA

imunizada e segura contra a 
pandemia do coronavírus.  

Quais os benefícios da ter-
ceira dose da vacina? 

São dois os principais fatores 
que justificam o usa da terceira 
dose de vacinas contra covid-19. 
Primeiramente, dados compro-
vam uma queda progressiva 
de proteção imunológica entre 
os idosos acima de 70 anos e, 
particularmente, acima de 80 
anos. Logo, uma terceira dose 
poderia prolongar a proteção. 
Em segundo lugar, pessoas com 
alto grau de imunocomprome-

timento tendem a apresentar 
resposta imunológica reduzida 
e, nesse caso, uma terceira dose 
aumentaria essa resposta. “Re-
comendações sinalizam que, a 
vacina a ser utilizada para a dose 
adicional deverá ser, preferen-
cialmente, de RNA mensageiro, 
como Pfizer e Wyeth, ou, de ma-
neira alternativa, vacina de vetor 
viral, como Janssen ou Astra-
Zeneca”, explica a docente.  

Qual o intervalo entre a se-
gunda e terceira dose? 

O intervalo recomendado 
pelo Ministério da Saúde é de 

seis meses após a segunda dose 
ou dose única, independente-
mente do imunizante aplicado. 
Para indivíduos imunocompro-
metidos, esse período de inter-
valo deverá ser menor: 30 dias.  

Teremos que tomar uma 
nova dose de vacina todos 
os anos? 

A exemplo da vacina da 
gripe, pode ser necessária uma 
dose anual de imunizante para 
manter o controle da doença. 
“Isso deverá se repetir até que 
o vírus seja devidamente erra-
dicado, ou seja, até que, depois 

de várias vacinações coletivas, 
não se observe mais a ocorrên-
cia da infecção na população de 
uma determinada região.” 

A necessidade de uma ter-
ceira dose significa que ainda 
não estamos seguros? 

A terceira dose é considerada 
de reforço, que busca reduzir 
qualquer interferência em um 
conjunto de variáveis, como es-
clarece a professora. “Uma vaci-
na, para que tenha efetividade, 
depende de vários fatores: com-
portamento de replicação viral, 
conservação, imunidade e capa-
cidade de resposta do indivíduo.”  

Depois da terceira dose? 
Quais serão as medidas de 
proteção? 

A utilização de máscaras 
poderá seguir vigente, especial-
mente entre pessoas que apre-
sentem síndrome gripal – essa 
deverá ser uma regra de etiqueta 
a ser adotada.  “Distanciamento 
social, uso de máscaras, higieni-
zação das mãos, limpeza e desin-
fecção de ambientes e isolamento 
de casos suspeitos e confirmados 
conforme orientações médicas 
são medidas que, quando utiliza-
das de forma integrada, favore-
cem o controle da transmissão 
da covid-19 e suas variantes”, de-
staca a doutora.  (RL)

Câncer colorretal - seis fatos 
que todos precisam saber

Quanto mais cedo é diagnosticada, maiores as chances de cura da enfermidade
Reprodução/TV Globo

Luis Gustavo morreu de complicações de câncer no intestino

O ator Luis Gustavo Blanco 
morreu neste domingo (19), 
aos 87 anos, em Itatiba (SP), 
em decorrência de complica-
ções de um câncer no intestino. 
De acordo com informações da 
família, Luis Gustavo estava em 
tratamento contra a doença 
desde 2018. O câncer do intes-
tino grosso, também chamado 
câncer de cólon e reto, ou cânc-
er colorretal, é uma doença 
que atinge indistintamente 
homens e mulheres.

Se o câncer se formar a par-
tir de um pólipo, pode se de-
senvolver na parede do cólon 
ou do reto ao longo do tempo. 
A parede do cólon e do reto é 
composta de várias camadas. 
O câncer colorretal começa na 
camada mais interna (mucosa) 
e pode crescer através de uma 
ou todas as camadas.

Quando as células cancerí-
genas estão na parede do cólon 
ou do reto podem crescer nos 
vasos sanguíneos ou vasos 
linfáticos. A partir daí, corre o 
risco de ir para os linfonodos 
próximos ou outros órgãos.

Na maioria das vezes, o 
câncer colorretal se desenvolve 
gradativamente por uma alte-

ração nas células que começam 
a crescer de forma desordenada 
sem apresentar qualquer sinto-
ma. Por esse motivo, a detecção 
precoce é fundamental.

Quanto mais cedo é diagnos-
ticada, maiores as chances de 
cura da doença. O Oncoguia res-
salta seis fatos sobre a doença:

1. É o segundo tipo de cânc-
er mais frequente em homens e 
mulheres. 

20.520 homens e 20.470 
mulheres (estatísticas do Inca 
para casos diagnosticados por 
ano no Brasil);

2. Sim, você precisa prestar 
atenção nas suas fezes.

Sem tabu e sem frescura: 
é muito importante que você 
observe as suas fezes. Pre-
ste atenção também no seu 
hábito intestinal (mudou? Está 
muito variado?)

Ou seja, o seu cocô ficou 
diferente e permanece assim? 
Converse com o seu médico. 

3. A colonoscopia é o exame 
que previne o câncer colorretal 

O procedimento dura de 
15 a 30 minutos e o paciente 
é sedado para evitar qualquer 
desconforto.

Se você tem mais de 50 anos 

ou se tem mais de 40 com ca-
sos da doença na família, con-
verse com seu médico e faça 
exames de rotina. 

4. Nem todo paciente com 
câncer colorretal usa bolsa de 
colostomia; e nem toda bolsa 
de colostomia é definitiva.

Atualmente, com o avanço 
das técnicas cirúrgicas e das 
opções de tratamento, as colos-
tomias não são uma opção fre-
quente e quando necessárias, 
são muitas vezes temporárias.

5. Ter um pólipo não signifi-

ca ter câncer colorretal.
Os pólipos podem ser be-

nignos ou pré-cancerígenos, 
mas em alguns casos, se não 
forem retirados, podem se 
tornar malignos (câncer).  Os 
pólipos são retirados durante 
a colonoscopia.

6. Ficar longe de salsichas, 
salames, linguiça e outros, é 
fundamental na prevenção do 
câncer colorretal.

Cuidar da sua alimentação é 
cuidar da sua saúde.  (Reporta-
gem Local)

Cada vez mais mulheres recorrem 
ao explante de silicone 

Nos anos 2000, com 
certeza, o foco do tamanho 
dos seios era uma questão 
de volume, quanto mais me-
lhor. Durante anos a tendên-
cia foi implantar próteses 
de silicone grandes e, por 
vezes, até desproporcionais. 
Porém, muitas mulheres que 
realizaram a cirurgia de im-
plante neste período, agora 
buscam o reverso. 

No ano passado a perso-
nalidade da internet Chrissy 
Teigen, deu o que falar ao 
expor todo o processo de ex-
plante do seu silicone nas re-
des sociais. Outras famosas, 
como a atriz Scarlett Johans-
son e recentemente a atriz 
Fiorella Mattheis, também 
compartilharam a experiên-
cia com seus seguidores.

“Existem diversos moti-
vos para realizar o explante, 
sou procurada tanto em 
questões de estética como 
de saúde,”, destaca a cirurgiã 
plástica Patricia Marques, es-
pecialista em reconstrução de 
mamas pelo hospital Santa 
Creu I Sant Pau de Barcelona.

Apesar de o explante ser 
relacionado com quem sofre 
com alguma complicação por 
conta da adaptação das pró-
teses no organismo, muitas 
pessoas têm compartilhado 
o quanto o implante afetou a 
saúde mental. A ex-Spice Girl 

Victoria Beckham, por exem-
plo, explicou em en trevista 
que apenas depois de mais 
velha entendeu que decidiu 
colocar os implantes por con-
ta de sua insegurança.

Ainda existem outros 
problemas que podem surgir 
relacionados à saúde. Pró-
teses muito pesadas podem 
gerar dores nas costas e om-
bros quando são despropor-
cionais ao tamanho do corpo. 
Foi descoberto também que 
a Síndrome de Asia pode 
acontecer após os implan-
tes. “Ela ocorre quando há 
uma predisposição genética 
a doenças autoimunes na pa-
ciente, que é engatilhada pelo 
silicone, deixando o sistema 
imunológico desprotegido,” 
esclarece a especialista.

A cirurgia de explante 
pode assustar quem gostaria 
da mudança, mas Marques 
esclarece que a remoção é 
feita da mesma maneira que 
o implante, com incisões ao 
redor da auréola, axila ou 
abaixo dos seios.

Já quando falamos do 
pós-operatório, existe a pos-
sibilidade de haver flacidez 
dos seios por causa do estica-
mento da pele ao redor das 
próteses. A médica explica 
que o problema pode ser facil-
mente resolvido removendo a 
pele em excesso.  (RL)

prática de exercícios físicos alia-
da a uma alimentação saudável 
é fundamental para fortalecer 
o sistema imunológico. “De 
maneira geral, adotar hábitos 
saudáveis, como praticar exer-
cícios e consumir todos os 
nutrientes necessários, é sufi-
ciente para aumentar a imuni-
dade do organismo”, ressalta.

A alimentação é um fator 

importante para o sistema 
imunológico. Por isso, a nu-
tróloga explica que o consumo 
de frutas, de legumes e de ver-
duras no dia a dia é indispen-
sável. “Prefira consumir esses 
alimentos em sua forma natu-
ral, especialmente as frutas. 
Os legumes podem ser con-
sumidos refogados, desde que 
sejam temperados com ingre-

dientes naturais”, aponta.
Para Manes, o grande se-

gredo da alimentação no que 
se refere à imunidade está 
em diminuir o consumo de 
produtos industrializados. 
“Alimentos processados ou 
ultraprocessados são pobres 
em nutrientes e não trazem 
benefícios para o organismo. 
Na verdade, eles prejudicam 

o sistema imunológico e po-
dem contribuir com o desen-
volvimento de algumas doen-
ças, como a diabetes. Por isso, 
a principal dica para quem de-
seja fortalecer o sistema imu-
nológico e, assim, ter mais 
saúde, é consumir alimentos 
naturais sempre que pos-
sível”, destaca a especialista. 
(Reportagem Local)
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Prefeitura do  
MunicíPio de diadeMa

ä

avisos

INSTITUTO SOCIAMBIENTAL CENÁRIOS FUTUROS. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
DIADEMA. SECRETARIA DE CULTURA. MOSTRA DE ARTES E CULTURA DE DIADEMA 
2021. Ata da assembléia para eleição dos membros das comissões organizadoras. Aos nove 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, em formato virtual através da 
Plataforma ZOOM, a partir das 19h, na presença dos participantes, artistas e produtores da 
cidade de Diadema, todos convocados através de edital publicado na página oito da edição 
nº. 4.793 do jornal Diário Regional de dois de setembro de dois mil e vinte e um, foi realizada 
assembleia para eleição dos membros para comporem as comissões organizadoras das áreas 
que integram a Mostra de Artes e Cultura 2021, como rege o artigo 8º, parágrafo 3º, da Lei 
Municipal nº. 2.848 de 02 de março de 2009, que dispõe sobre a Mostra de Artes e instituição 
do Prêmio Cultural Plínio Marcos. Após debate e avaliações, foram indicados e eleitos para 
as comissões a serem implementadas na edição 2021 e nesse processo, deu-se a eleição, 
cujo resultado segue abaixo com os nomes dos representantes da Prefeitura do Município 
de Diadema e representantes da produção local em cada comissão: Para a COMISSÃO DE 
ARTES CÊNICAS: Luiz Mauro Rocha, brasileiro, casado, agente de comunicação, portador 
da cédula de identidade R.G. nº. 30.769.362-4, inscrito no CPF/MF sob nº. 345.070.598-95, 
residente e domiciliado na Rua Samaria, nº. 38, apartamento nº. 09, Vila Aquilino, Santo 
André, São Paulo, representando a Prefeitura do Município de Diadema e Mônica Rodri-
gues, brasileira, solteira, atriz, educadora e escritora, portadora da cédula de identidade 
R.G. nº 29.265.646-4, inscrita no CPF/MF sob nº. 281.176.048-25, residente e domiciliada 
na Rua Jovercina Paula De Oliveira, nº. 385, Bloco 17, apartamento nº. 16, Vila Conceição, 
Diadema, São Paulo, como representante da produção cultural local. Para a COMISSÃO DE 
ARTES INTEGRADAS: Elvis de Albuquerque Tavares, brasileiro, casado, agente de comu-
nicação, portador da cédula de identidade R.G. nº. 18.021.532, inscrito no CPF/MF sob nº. 
060.957.868-51, residente e domiciliado na Rua José Magnani, nº. 38, Diadema, São Paulo, 
representando a Prefeitura do Município de Diadema e Cleide Mariano da Silva, brasileira, 
solteira, atriz, portadora da cédula de identidade R.G. nº. 27.757.880-2, inscrita no CPF/MF 
sob nº. 268.408.508-03, residente e domiciliada na Rua Havana, nº. 86, Jardim das Nações, 
Diadema, São Paulo, representando a produção cultural local. Para a COMISSÃO DE ARTES 
VISUAIS: José Aparecido Krichinak, brasileiro, solteiro, agente de comunicação, portador 
da cédula de identidade R.G. nº. 12.382.708-5, inscrito no CPF/MF sob nº. 064.373.668-93, 
residente e domiciliado na Rua da Pátria, nº. 14, Vila Aurora, São Bernardo do Campo, São 
Paulo, representando a Prefeitura do Município de Diadema e Luiz Claudio da Cruz e Oliveira, 
brasileiro, solteiro, produtor cultural, portador da cédula de identidade R.G. nº. 29.863.724, 
inscrito no CPF/MF sob nº. 309.969.278-67, residente e domiciliado na Rua Ari Barroso, nº. 
155, Centro, Diadema, São Paulo, representando a produção cultural local. Para a COMIS-
SÃO DE AUDIOVISUAL: Francisco Glauter de Almeida Leal, brasileiro, solteiro, agente de 
comunicação, portador da cédula de identidade R.G. nº. 15.351.120-5, inscrito no CPF/MF 
sob nº. 065.166.988-05, residente e domiciliado na Rua Paulo Rodrigues Durão, nº. 132, 
Jardim Itacolomi, São Paulo, representando a Prefeitura do Município de Diadema e Pedro 
Paulo Santos Ferreira, brasileiro, casado, artista visual e arte educador, portador da cédula 
de identidade R.G. nº. 33.119.829-0, inscrito no CPF/MF sob nº. 228.252.928-69, residente e 
domiciliado na Rua Jener, nº. 103, apartamento nº. 42, São Paulo, representando a produção 
cultural local. Para a COMISSÃO DE HUMANIDADES: Ruymar Marazo Soares, brasileira, 
casada, bibliotecária, portadora da cédula de identidade R.G. nº. 19.169.673-0, inscrita no 
CPF/MF sob nº. 124.275.668-02, residente e domiciliada na Rua Argonautas, nº. 259, Jardim 
do Estádio, Santo André, São Paulo, representando a Prefeitura do Município de Diadema e 
Evalni de Oliveira, brasileira, solteira, professora, portadora da cédula de identidade RG nº. 
16.621.710-4, inscrita no CPF/MF sob nº. 053.512.918-19, residente e domiciliada na Rua 
Estados Unidos, nº. 193, Jardim das Nações, Diadema, São Paulo, representando a produção 
cultural local. Para a COMISSÃO DE MÚSICA: Vanderlei Cesário da Silva, brasileiro, casado, 
escriturário, portador da cédula de identidade R.G. n° 16.712.034-7, inscrito no CPF/MF sob 
n° 097.344.468-19, residente e domiciliado na Avenida Olinto Demarchi, nº. 190, Casa 09, 
Taboão, São Bernardo do Campo, São Paulo, representando a Prefeitura do Município de 
Diadema e Graciliano Getúlio Raulino, brasileiro, casado, produtor cultural e músico, portador 
da cédula de identidade R.G. nº. 29.684.245-X, inscrito no CPF/MF sob nº. 323.840.908-52, 
residente e domiciliado na Avenida Alda, nº. 1550, apartamento 32A, Centro, Diadema, São 
Paulo, representando a produção cultural local. Para a Coordenação Geral: Reinaldo Leiva 
Santos, brasileiro, casado, agente de comunicação, portador da cédula de identidade R.G. n°. 
17.332.632-8, inscrito no CPF/MF sob n°161.438.148-80, residente e domiciliado na Rua Itália, 
nº 108, apartamento nº 32, Vila Santa Luzia, São Bernardo do Campo, São Paulo. Terminados 
os trabalhos e não havendo quaisquer manifestações, encerrou-se a cerimônia e lavrou-se 
a presente ata que foi lida, aprovada por todos e assinada pelo Secretário de Cultura, Sr. 
Deivid Ferreira Couto e pela coordenação geral da Mostra de Artes 2021, Sr. Reinaldo Leiva 
Santos. A execução da Mostra de Artes Diadema 2021 faz parte do Plano de Trabalho (Itens 
de Despesa 4 – DIFUSÃO E FOMENTO) parte integrante do Termo de Parceria firmado entre 
o Instituto Socioambiental Cenários Futuros e a Secretaria de Cultura em vigência e o custeio 
de todas as despesas será através dos repasses financeiros feitos pela PMD. A comprovação 
da execução da Mostra de Artes e de todas as suas despesas farão parte da prestação de 
contas emitida pela entidade parceria.  Maiores informações poderão ser obtidas através dos 
e-mails contato@cenariosfuturos.org.br. e cultura@diadema.sp.gov.br. ou ainda pelos sites 
http://www.diadema.sp.gov.br/cultura e https://www.cenariosfuturos.org.br/ . Expediente: PAI 
nº. 15.958/2017, PE n° 911/2020 e PE nº. 41.162/2013.

DEPACHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIADEMA
CIÊNCIA DE LAVRATURA DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA, ATRAVÉS DE PUBLICA-
ÇÃO - LOTE 02/2021
LEGENDA: AIP = Auto de Imposição de Penalidade AIF = Auto de Infração NRM = Notificação de Recolhi-
mento de Multa PE 8656/2020 NOVITA ALIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ 25.080.393/0002-00, localizado à Ave-
nida Toro, 66 – Serraria – 09980-001 - DIADEMA, AIF-001-B-0463, AIP-001-A-B-0168, NRM-001-A-0442 – 
multa de 800 UFD’s (oitocentas unidades fiscais de Diadema) por incorrer em infração sanitária considerada 
de risco à saúde, contrariando o disposto no artigo 122 incisos XIX E XX da Lei 10083/98 (código sanitário 
do Estado de São Paulo) combinado com a Lei Municipal 1510/96.
Cristina da Silva Marins Chefe Vigilância Sanitária
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2021 - EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 - A Pre-
feitura do Município de Diadema, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, 
torna pública a Retificação nº 01 do Edital de Abertura nº 02/2021 referente à inserção de etapa de recurso 
contra o indeferimento das solicitações de isenção da inscrição. 1. DAS ALTERAÇÕES - 1.1. No ANEXO 
III – CRONOGRAMA, leia-se como segue e não como constou:

1.2. No item 11.1., no Capítulo 11.DOS RECURSOS, leia-se como consta e não como constou: 11.1. Serão 
admitidos recursos nas seguintes situações: divulgação do resultado das inscrições efetivadas; divulgação 
do resultado das solicitações de isenção da inscrição; divulgação das inscrições reservadas às pessoas 
com deficiência; divulgação do resultado das solicitações de condições especiais para a realização da pro-
va; divulgação dos gabaritos provisórios; divulgação do resultado provisório da Prova Objetiva; divulgação 
do resultado provisório da avaliação dos Títulos de Experiência, Classificação Provisória. 2. DAS DISPO-
SIÇÕES FINAIS – 2.1 - 2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura 
02/2021. Diadema, 21 de setembro de 2021. ODAIR CABRERA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO DE PESSOAS.
A Comissão de Seleção do Chamamento Público do edital número: 001/2021 - Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho - SEDET, torna público a classificação das Organizações da Sociedade Civil 
de acordo com os resultados obtidos no certame de 03 de agosto a 08 de setembro de 2021, para parceria 
de cooperação técnica e financeira por meio de Termo de Colaboração para o exercício de 2021/2022.
Edital nº 001/2021/SEDET – SERVIÇOS DE FORMAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E VIABILIZAÇÃO DE 
GRUPOS E EMPREENDIMENTOS VINCULADOS A INCUBADORA PÚBLICA DE EMPREENDIMENTOS 
POPULARES E SOLIDÁRIOS – IPEPS

Comissão de Seleção: Mariana Baptista Giroto, George Winnik e Rodolfo Ribeiro Nunes – Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho.
LEI Nº 4.112, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 Ins-
titui o Selo “Empresa Amiga da Mulher”, e dá ou-
tras providências. PROJETO DE LEI Nº 050/2021 
de autoria do Ver. Lucas Almeida Gomes JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribui-
ções legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 
ARTIGO 1º - Fica instituído, no âmbito do Município 
de Diadema, o Selo “Empresa Amiga da Mulher”, 
a ser conferido às empresas do setor privado que 
contribuem na promoção e na defesa dos direitos da 
mulher, com o objetivo de incentivar a participação 
da sociedade em ações e projetos voltados à mulher. 
PARÁGRAFO ÚNICO – A promoção e a defesa dos 
direitos da mulher consistem em: I – planejamento 
e implementação de ações, projetos e programas 
voltados a promover e a defender a mulher e seus 
direitos; II – divulgação de ações afirmativas e infor-
mativas sobre os direitos da mulher, em especial, os 
previstos na Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria 
da Penha); III – adoção de políticas de fomento e 
valorização da mulher no trabalho e na sociedade; 
IV – realização de ações no ambiente de trabalho, 
com observância à saúde, à integridade física e à 
dignidade da mulher; V – promoção da acessibili-
dade e de condições adequadas de trabalho para 
mulheres com deficiência; VI – prática de ações 
de apoio a mulheres vítimas de qualquer tipo de 
assédio, violência física e/ou psicológica e demais 
violações de direitos ocorridas no local de trabalho; 
VII – oferta de cursos de capacitação e vagas de 
emprego a mulheres vítimas de violência doméstica 
e/ou sexual.  ARTIGO 2º - A Administração Pública 
Municipal fixará os requisitos para obtenção do Selo 
“Empresa Amiga da Mulher” e demais disposições 
que entender pertinentes, de acordo com seus crité-
rios de conveniência e oportunidade. PARÁGRAFO 
ÚNICO - As empresas do setor privado interessadas 
em receber o Selo “Empresa Amiga da Mulher” de-
verão inscrever-se no órgão competente. ARTIGO 
3º - As empresas agraciadas com o Selo “Empresa 
Amiga da Mulher” poderão estampá-lo nas depen-
dências de seus estabelecimentos e/ou nas em-
balagens e materiais de divulgação e propaganda 
de seus produtos e serviços. ARTIGO 4º - O Poder 
Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, 
no que couber. ARTIGO 5º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 6º 
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção. Diadema, 15 de setembro de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4.113, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 Dis-
põe sobre a divulgação de informações sobre os 
Conselhos Municipais, no âmbito do Município de 
Diadema, e dá outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 082/2021 de autoria do  Ver. José Antônio da 
Silva JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Muni-
cípio 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: Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados pelo Município, 
a fim de garantir o acesso a informações, em con-
formidade com o artigo 5º, inciso XXXIII, o artigo 37, 
§ 3º, inciso II e o artigo 216, § 2º, todos da Consti-
tuição Federal. Artigo 2º - A divulgação de que trata 
esta Lei se refere à publicação, através do site oficial 
da Municipalidade, das seguintes informações, que 
ficará a cargo do Presidente de cada um dos Conse-
lhos Municipais: I – Nomes dos integrantes titulares 
e suplentes, bem como cargo e instituição ou órgão 
que cada um representa; II – Dados para contato 
com o Conselho, por e-mail; III – Calendário anual 
com as datas, horários e endereços das reuniões 
que serão realizadas; IV – Atas das reuniões e Re-
soluções aprovadas; V – Data prevista das próximas 
eleições. Artigo 3º - Os procedimentos previstos 
nesta Lei serão executados em conformidade com 
os princípios básicos da Administração Pública, de 
forma que o cidadão possa ter acesso às informa-
ções sobre os Conselhos Municipais. Artigo 4º - O 
Executivo Municipal regulamentará a aplicação des-
ta Lei, no que couber. Artigo 5º - As despesas decor-
rentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. Diadema, 15 de setem-
bro de 2021 JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do 

Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA 
Secretário de Governo DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA  Secretária de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4.114, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 Insti-
tui o Dia Municipal do Jiu-Jitsu Brasileiro, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 085/2021 de au-
toria do Ver. Talabi Ubirajara Cerqueira Fahel JOSÉ 
DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Dia-
dema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais: FAZ SABER que a Câmara Muni-
cipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte 
LEI: ARTIGO 1º - Fica instituído o Dia Municipal do 
Jiu-Jitsu Brasileiro, a ser comemorado, anualmente, 
no dia 14 de setembro. ARTIGO 2º - Em comemo-
ração ao Dia Municipal do Jiu-Jitsu Brasileiro serão 
realizadas as seguintes atividades relacionadas ao 
Jiu-Jitsu Brasileiro, dentre outras correlatas: I - prá-
tica esportiva do Jiu-Jitsu Brasileiro; II - atividades 
educativas e recreativas alusivas à data; III - ativida-
des culturais, tais como palestras, seminários e ou-
tros eventos que visem difundir o Jiu-Jitsu Brasileiro 
como arte marcial e modalidade esportiva. ARTIGO 
3º - A data comemorativa ora instituída passará a 
integrar o Calendário Oficial de Eventos do Municí-
pio de Diadema. ARTIGO 4º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 
5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. Diadema, 15 de setembro de 2021 JOSÉ 
DE FILIPPI JUNIOR refeito do Município de Diade-
ma HEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos LUCIANA SILVA AVELINO Se-
cretária de Esporte e Lazer

LEI Nº 4.115, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 Insti-
tui o Dia Municipal de Luta contra Queimaduras, no 
âmbito do Município de Diadema, e dá outras provi-
dências. SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 
093/2021 de autoria do Ver. Josa Queiroz JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribui-
ções legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 
ARTIGO 1º - Fica instituído, no âmbito do Município 
de Diadema, o Dia Municipal de Luta contra Quei-
maduras no dia 06 de junho, devendo fazer parte 
do calendário oficial do Município. ARTIGO 2º - A 
data ora instituída passará a integrar o Calendário 
Oficial de Ações do Executivo, com vistas à cons-
cientização e à prevenção a queimaduras no Muni-
cípio de Diadema. ARTIGO 3º- As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 4º 
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção. Diadema, 15 de setembro de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos REJANE CALIXTO GONÇAL-
VES Secretária de Saúde

LEI Nº 4.116, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 Ins-
titui a “Semana Municipal de Incentivo à Doação de 
Cabelo para Pessoas em Tratamento de Câncer”, 
e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 
095/2021 de autoria do Ver. Robson Nascimento 
Santos JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito do Mu-
nicípio 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 pro-
mulga a seguinte LEI: ARTIGO 1º - Fica instituída a 
“Semana Municipal de Incentivo à Doação de Cabe-
lo para Pessoas em Tratamento de Câncer”, a ser 
realizada, anualmente, na primeira semana do mês 
de outubro. ARTIGO 2º - São objetivos da “Sema-
na Municipal de Incentivo à Doação de Cabelo para 
Pessoas em Tratamento de Câncer”: I - Sensibilizar 
as pessoas a doarem parte de seus cabelos, para 
que as ONG’s e demais entidades representativas 
possam produzir perucas para serem distribuídas 
gratuitamente às pessoas em tratamento de câncer; 
II - Promover solidariedade para com o próximo; III 
- Enaltecer a importância de um gesto altruísta em 
meio à dor provocada pela doença; IV - Recuperar a 
autoestima das pacientes em tratamento de câncer.  
ARTIGO 3º - Em comemoração à “Semana Munici-
pal de Incentivo à Doação de Cabelo para Pessoas 
em Tratamento de Câncer” poderão ser desenvol-
vidos e difundidos, pelas entidades representativas, 
pelas ONG’s e pelos demais colaboradores, ações, 
eventos e demais atividades voltadas à conscien-

tização sobre a importância da doação de cabelo 
para confecção de perucas para as pessoas em 
tratamento de câncer. ARTIGO 4º - A Semana ora 
instituída passará a integrar o Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Diadema. ARTIGO 5º - O 
Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, 
no que couber. ARTIGO 6º - As despesas com a 
execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário. ARTIGO 7º 
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção. Diadema, 15 de setembro de 2021 JOSÉ DE 
FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Diadema 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos REJANE CALIXTO GONÇAL-
VES Secretária de Saúde

LEI Nº 4.117, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 Cria, 
no âmbito do Município de Diadema, o Programa 
Pesque e Solte, na forma que especifica, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 114/2021 de au-
toria do Ver. Cícero Antônio da Silva JOSÉ DE FILIP-
PI JUNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Esta-
do 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: ARTIGO 
1º - Fica criado, no âmbito do Município de Diadema, 
o Programa Pesque e Solte. ARTIGO 2º - O Pro-
grama Pesque e Solte tem por objetivo proporcionar 
aos idosos, aposentados e pessoas com dificuldade 
de locomoção a oportunidade de praticar uma ativi-
dade recreativa de cunho ecológico. ARTIGO 3º - No 
desenvolvimento das atividades relativas ao Progra-
ma Pesque e Solte, serão assegurados o equilíbrio 
ecológico, a conservação dos recursos pesqueiros e 
a capacidade de suporte dos ambientes aquáticos, 
observados os seguintes princípios: I – Exploração 
racional e uso sustentável dos recursos pesqueiros; 
II – Preservação e conservação da biodiversidade; 
III – Promoção da cultura da pesca esportiva; IV – 
Proteção da fauna e da flora aquáticas e de seus 
mecanismos de interação ecológica. ARTIGO 4º - O 
Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no 
que couber. ARTIGO 5º - As despesas decorren-
tes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. Diadema, 15 de setembro de 2021 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR 
Prefeito do Município de Diadema DHEISON RE-
NAN SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Ju-
rídicos WAGNER FEITOSA Secretário de Meio Am-
biente e Serviços Urbanos

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVER-
NO DE 20/09/2021: PORTARIAS: 1360, DEMITE 
MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, 103218, 
ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I, SS. 
1361, DEMITE SAMUEL DA SIVA VALE, 105701, 
AGENTE DE SERVIÇOS, SS. 1632, DEMITE MA-
RIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, 107860, AGEN-
TE DE SERVIÇOS, SEL. 1363, NOMEIA a contar 
de 20/09/2021, ANTONIO PEREIRA CAMPOS, RG 
21.486.277-X, OFICIAL DE GABINETE II, SEL. 
1364, NOMEIA a contar de 20/09/21, NELSON 
KENGO SATO, RG 6.102.275-5, ASSISTENTE DE 
SECRETARIA, SF. 1365, DESIGNA a contar de 
20/09/21, FG NÍVEL 5, Angelo de Carvalho Lima, 
119240, SMAS.

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

www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial/diarioregionaloficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Pregão Eletrônico: 109/2021 - PC: 086/2021. Ob-
jeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-
MENTO MEDICAMENTOS - AÇÃO JUDICIAL, Re-
sumo Ata RP 229/2021 entre Município de Diadema 
e CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTA-
CAO E DISTRIBUICAO LTDA, Itens homologados 
na publicação DOM dia 16/09/2021. Pzo de Entre-
ga: 05 (cinco) dias úteis. Vigência: 12 meses a partir 
desta publicação. 
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 0157/2020 – PC: 0195/2020. Obje-
to: Forn. De Mat. De Construção. Ata RP 285/2020 
entre Município Diadema e Exata Evolution Co-
mercial E Distribuidora Ltda. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
22/12/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico:121/21 - PC:99/21. Objeto: AQUISI-
ÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (COSTURA, FER-
RAMENTAS, MULTIMÍDIA, SEGURANÇA E TELE-
FONIA). Homologo e Adjudico objeto do pregão em 
epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico:121/21 - PC:99/21. Objeto: AQUISI-

ÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (COSTURA, FERRA-
MENTAS, MULTIMÍDIA, SEGURANÇA E TELEFO-
NIA). Tornamos pública a classificação preços ref. 
pregão em epígrafe. FERGAVI COMERCIAL LTDA, 
Item: 09 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” 220V 680W. 
Qtde: 03 uni. Vlr unit: R$ 478,0000. Marca: WESCO 
/ WS3174; Item: 14 MOTO ESMERIL 1/2CV 400W 
220V. Qtde: 01 uni. Vlr unit: R$ 442,2300. Marca: 
WORKER; GAMA COM. MAQUINAS,FERRAGENS 
FERRAMENTAS LTDAItem: 10 FURADEIRA ELÉ-
TRICA DE BANCADA. Qtde: 01 uni. Vlr unit: R$ 
1.630,0000. Marca: MOTOMIL; Item: 13 PARAFU-

SADEIRA PNEUMÁTICA ¼. Qtde: 01uni. Vlr unit: 
R$ 850,0000. Marca: VONDER / 6257140000; Item: 
15 MORSA EM FERRO FUNDIDO. Qtde: 03 uni. Vlr 
unit: R$ 306,3000. Marca: METALSUL / Nº 5; KO-
BEST COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA 
LTDA, Item: 12 MÁQUINA DE COSTURA INDUS-
TRIAL. Qtde: 02 uni. Vlr unit: R$ 1.990,0000. Marca: 
SILVER-STAR / S8831 DC/SU; AX COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS COMUN. E SERV. LTDA Item: 02 
BEBEDOURO TIPO PRESSÃO AÇO INOX 110V. 
Qtde: 2 uni. Vlr unit: R$ 845,0000. Marca: KARINA / 
K40I; o item 07 restou deserto e os itens 01, 03, 04, 
05, 06, 08 e 11 restaram fracassados.
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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, 21 de setembro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

LUIS DO NASCIMENTO SILVA e ANTONIA 
IVANUZA GOMES DE LIMA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Pedra Branca - CE, 
aos 18/10/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEBASTIÃO GOMES DA SILVA e de 
ANTONIA CANDEA DO NASCIMENTO SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, do lar, nascido em Pedra Branca - CE, 
aos 15/10/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO FERREIRA DE LIMA e de 
ANTONIA GOMES DE LIMA;

DAMIÃO PEREIRA DA SILVA e FRANCISCA 
ISIDIO DE ANDRADE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de máquinas, nascido em Aguiar - PB, aos 
08/08/1976, residente em Diadema - SP, filho 
de JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e de ANA 
JOANA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, 
nascido em Piancó - PB, aos 29/02/1976, 
residente em Diadema - SP, filho de DAMIÃO 
ISIDIO DE ANDRADE e de NATALIA MARIA ;

ONOFRE FRANCISCO DE SOUZA e LUCIA-
NA FERNANDES ESTEVÃO DA SILVEIRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, nascido em Itanhomi - 
MG, aos 17/05/1954, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ FRANCISCO CARNEIRO e 
de CONCEIÇÄO ROSA DE JESUS; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, 
nascido em Canhotinho - PE, aos 06/03/1969, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
BERTO ESTEVÃO e de ZILDA FERNANDES 
ESTEVÃO;

DIÊGO NOLÊTO MARTINS e DAYANE TEI-
XEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, programador CNC, nascido 
em Dom Pedro - MA, aos 01/07/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SÂNGELA NO-
LÊTO MARTINS; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, assistente administrativo 
operacional, nascido em Diadema - SP, aos 
20/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JAIR TEIXEIRA e de LEUDA DO AMARAL 
TEIXEIRA;

EMERSON SALES DA SILVA e KARINA 
TRINDADE BARBIERI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de 
manutenção elétrica, nascido em Diadema - 
SP, aos 19/10/1981, residente em Diadema 
- SP, filho de GENEZIO LOPES DA SILVA e de 
EDINA BASTOS DE SALES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 28/03/1981, residente em Diadema - SP, 
filho de OSMAR LUIZ BARBIERI e de REGINA 
MARIA TRINDADE BARBIERI;

WILLIAN SOUZA LUZ e THAÍS OLIVEIRA DE 
ARAÚJO , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em 
DIADEMA - SP, aos 21/08/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OSVANI NOVAIS LUZ 
e de GEZILDA MARQUES SOUZA LUZ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
autonoma , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 15/04/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EMERSON JOSÉ DE ARAUJO  e de 
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO 
OLIVEIRA ;

MESAQUE RIBEIRO SANTOS ALVES e 
MAYARA BARROSO COSTA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
prensista, nascido em Diadema - SP, aos 
28/11/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARCELO ANTONIO ALVES e de 
CLEUZA ROSA RIBEIRO SANTOS; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 31/12/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de IVO CA-
MELO COSTA e de JOANA D’ARC BARROSO 
MONTEIRO;

PAULO HENRIQUE DA SILVA PRUDENTE e 
JOYCE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 13/12/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO 
ANTONIO PRUDENTE e de MARIA ROSA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 10/03/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de OZENILDO RUFINO DOS SANTOS e 
de ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS;

PEDRO SOARES DOS SANTOS e GEO-
VANA GARCIA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, assistente 
administtrativo, nascido em Diadema - SP, 
aos 18/11/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO SOARES DOS SANTOS e 
de MARIA AUREA GAMA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 
11/02/2003, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCOS BASILIO DA SILVA e de NILCE-
NEIA GARCIA DA SILVA;

ANDRÉ SOUSA DE OLIVEIRA e JULIANA 
FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 01/12/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
SOUSA DE OLIVEIRA e de SEBASTIANA 
GALDINO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 31/05/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JÚLIO 
BISPO DOS SANTOS e de QUITÉRIA FER-
REIRA DOS SANTOS;

ERIVELTON SANTOS LACERDA e ÉMILLY 
STÉPHANIE PEREIRA SOARES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
chefe de cozinha, nascido em VITÓRIA DA 
CONQUISTA - BA, aos 03/01/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ELIEDE SILVA 
SANTOS e de REGINA LACERDA SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 03/11/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALEXANDRE SOARES e de GILIANE 
PEREIRA DE SOUSA;

THIAGO FRANÇA RODRIGUES CALIXTO 
e MILENA SANTOS PEREIRA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
17/10/1999, residente em Diadema - SP, filho 
de JOÃO RODRIGUES CALIXTO e de IRENE 
DOS REIS FRANÇA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Itapetinga - BA, aos 09/04/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de MANOEL PEREIRA 
DOS SANTOS e de MARIZETE DE JESUS 
SANTOS;

MATHEUS DE OLIVEIRA DOURADO e BE-
ATRIZ LARISSA MIRANDA SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar técnico de desenvolvimento, nascido 
em São Paulo - SP, aos 25/04/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO TEIXEIRA 
DOURADO e de MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA ALVES DOURADO; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, oficial 
administrativo, nascido em Diadema - SP, 
aos 03/08/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLAUDOMIRO SOARES SOUZA e de 
IRACI CHAVES MIRANDA SOUZA;

JORGE PAULO ANSELMO DOS SANTOS e 
ÉRIKA PEREIRA DE JESUS SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
aux. técnico de difusão , nascido em Diadema 
- SP, aos 31/07/1988, residente em DIADEMA - 
SP, filho de PAULO ANSELMO DOS SANTOS 
e de CLAUDEMIRA MARIA QUITÉRIA SAN-
TOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, ajudante de produção , nascido em 
Diadema - SP, aos 05/12/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DA 
SILVA e de CLAUDIA MARIA DE JESUS SILVA;

MATEUS LEMES DE SOUZA e NÁTHALIE 
TEIXEIRA ALEXANDRE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
09/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ MUCIO LEMES DE SOUZA e de 
RAINA APARECIDA MARTINS DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
fisioterapeuta, nascido em Diadema - SP, aos 
28/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ MARIA PINHEIRO ALEXANDRE e de 
IRACENY TEIXEIRA ALEXANDRE;

SILVANO TELES TEIXEIRA e ELIETE GOMES 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido 
em Seabra - BA, aos 15/05/1992, residente 
em Diadema - SP, filho de LIDIO ANTONIO 
TEIXEIRA e de MARIA TELES DOS ANJOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cabeleireira, nascido em Seabra - BA, 
aos 14/07/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS e de 
EULINA DOS REIS GOMES;

JOSÉ WELLINGTON DE MORAIS e IARA 
PEREIRA DA CRUZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em Crateús - CE, aos 
20/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARIA JOSÉ MORAIS; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Mirandiba - PE, aos 22/11/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
PEREIRA DA CRUZ NETO e de GILVANETE 
CREUZA PEREIRA DA CRUZ;

LUCAS DE JESUS e RAFAELA ARAUJO 
SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido 
em Diadema - SP, aos 03/01/1990, residente 
em Diadema - SP, filho de VERA LUCIA DE 
JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, do lar, nascido em SUZANO - SP, 
aos 22/12/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de GERALDO HENRIQUE DA SILVA e de 
MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA;

ALAN LIRA FRANÇA e KARINA PEREIRA 
DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileiro, solteiro, analista de soluções, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/02/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDMIL-
SON SOUZA FRANÇA e de JOANA D ARC 
LIRA FRANÇA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, executiva comercial, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/12/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CIRO 
JOSE PEREIRA DA SILVA e de MARIA LUCIA 
PEREIRA DA SILVA;

RENATO DE OLIVEIRA MEIRELES e JES-
SICA CRISTINA DA SILVA SIMOES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
28/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ CUNHA MEIRELES e de LIDIA DE 
OLIVEIRA MEIRELES; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
18/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE CARLOS SIMOES e de MARLENE 
AUTA DA SILVA SIMOES;

ANTONIO CARLOS BOVI e CAMILA SALES 
SANTOS , sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido 
em lucélia - SP, aos 27/08/1962, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO BOVI e de 
LOURDES GERMANO BOVI; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileiro , solteiro, do lar , 
nascido em ITABUNA - BA, aos 11/06/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CARLOS  NUNES SANTOS  e de NOÉLIA 
BARROS SALES ;

WALLACE DO ESPÍRITO SANTO RODRI-
GUES e AMANDA DAYANE MARTINS RO-
CHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, meio oficial de pedreiro, 
nascido em Itabuna - BA, aos 27/12/1991, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO 
ALVES RODRIGUES e de LAURA DE JESUS 
DO ESPÍRITO SANTO; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 01/07/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE JESUS RO-
CHA e de ELAINE TECHE MARTINS ROCHA;

THIAGO DE SÃO BERNARDO PEREIRA e 
ALINE BONFIM MARINHO DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, 
aos 16/02/1996, residente em SÃO PAULO 
- SP, filho de EDIMAR PEREIRA e de ANA 
CRISTINA DE SÃO BERNARDO PEREIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, professora, nascido em Diadema - SP, 
aos 12/04/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEBASTIÃO RAMALHO DOS SAN-

TOS e de CLEUNICE BONFIM MARINHO 
DOS SANTOS;

RENÊ RODRIGUES PAIS  e DAYANE ALVES 
CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, oficial de manutenção , 
nascido em BONINAL - BA, aos 05/01/1998, 
residente em São Paulo - SP, filho de CAR-
LENE RODRIGUES PAIS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, manicure , 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, aos 14/11/1999, residente em Diadema 
- SP, filho de ANTONIO FRANCISCO CRUZ e 
de ANA LUCIA ALVES CRUZ;

RAFAEL DOS SANTOS e KEILA FERNANDA 
DA COSTA SILVA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido 
em Diadema - SP, aos 12/09/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO DOS 
SANTOS e de TERESA CRISTINA PEDRO 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, professora, nascido em 
FLÓRIDA PAULISTA - SP, aos 01/07/1992, re-
sidente em Diadema - SP, filho de REINALDO 
SIMIÃO SILVA e de RUTE DA COSTA SILVA;

CRISTIANO SOARES DA SILVA e JULIETA 
ELISANGELA DA SILVA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileiro, divorciado, 
ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 
26/09/1989, residente em Diadema - SP, filho 
de DAMIÃO SOARES DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, cozinheira, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 31/12/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEVERINO BARBOSA 
DA SILVA e de TERESA DE JESUS DA SILVA;

CAMILA DE SOUZA SILVA e MICHELLE AN-
DRADE MUNIN, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, designer gráfico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/09/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS 
ALVES DA SILVA e de GIOVANA DE SOUZA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, analista de custos, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 17/09/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON 
ROBERTO MUNIN e de CICERA QUITERIA 
DE ANDRADE;

LUAN DE MELLO MANSO e CAROLYNE 
SANTOS CATAPRETA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, especialista 
em preço, nascido em Itanhaém - SP, aos 
04/08/1995, residente em FERRAZ DE VAS-
CONCELOS - SP, filho de LUIS ANTONIO 
NETO MANSO e de VALÉRIA CISCATO DE 
MELLO; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, coordenadora de marketing, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/12/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
HENRIQUE CATAPRETA e de MARLANGE 
SANTOS DA SILVA CATAPRETA;

MARCOS DE SOUZA CARVALHO e LUZIA 
BARBOSA DA ROCHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de maquina, nascido em OSASCO - SP, aos 
28/01/1981, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO NORBERTO DE CARVALHO 
e de SEBASTIANA DE SOUZA CARVALHO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, diarista, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 01/06/1978, residente em Diadema - SP, 
filho de ABEL BARBOSA DA ROCHA e de ANA 
EVANGELICA DA ROCHA;

DOUGLAS MARIANO MARÇAL e NÚBIA 
CAROLINA MARQUES EVANGELISTA, sen-
do o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, empresário, nascido em Diadema 
- SP, aos 13/05/1983, residente em DIADE-
MA - SP, filho de PEDRO PAULO MARÇAL 
e de MARIA JOSÉ SOARES MARÇAL; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheira civil, nascido em São Paulo - SP, 
aos 31/08/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ARAILTON EVANGELISTA e de LEIDA 
MARQUES EVANGELISTA;

JOEDIR DE QUEIROZ e CRISTINA VIEIRA 
DO CARMO, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em 
Diadema - SP, aos 22/11/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO QUEIROZ DA 
SILVA e de MARIA ROSA DE QUEIROZ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em Diadema 
- SP, aos 01/06/1976, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ELIAS VIEIRA DO CARMO e de 
IZABEL CARRAZEDO DO CARMO;

AUGUSTO FELIPPE DE ALENCAR e DANIE-
LE LEAL DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 25/05/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
ARAUJO DE ALENCAR FILHO e de MARA 
APARECIDA VALLOTA DE ALENCAR; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tecnica em enfermagem, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 30/06/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NICOLAU LEAL 
DOS SANTOS e de MARGARETE MARTINS 
DOS SANTOS;

FRANCISCO RUSSO e MARIA TERESINHA 
RUSSO , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, eletricista industrial , 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1957, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VICENZO 
RUSSO e de ITALIA GENTILE RUSSO; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
secretária, nascido em Aracoiaba - CE, aos 
21/09/1958, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ SABINO DE OLIVEIRA e de MARIA 
LUCINEIDE VALE DE OLIVEIRA;

REGINALDO LOURENÇO OLIVEIRA e 
ROSANGELA EVANGELISTA SILVA DOS 
SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, operador de máquina, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
24/05/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA e de 
REGINA CELIA LOURENÇO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, consultora 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 
23/02/1993, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de AIRTON EVANGELISTA DOS SANTOS 
e de MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS 
SANTOS;

WELLINGTON RODRIGUES TEIXEIRA e LU-
CILENE DA SILVA LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, alfaiate, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/01/1980, 

residente em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI 
COSTA TEIXEIRA e de HONORIA MOREIRA 
RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, assistente de produção, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/04/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO 
CORREIA LIMA e de MARIA DE FATIMA DA 
SILVA;

ALEX ROSA HERCULANO e GABRIELA 
BARBOSA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 27/07/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERALDO ADRIANO HERCULANO 
e de RITA DE CASSIA ROSA HERCULANO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
26/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ CAETANO SILVA e de DULCICLEIDE 
BARBOSA DE VASCONCELOS;

DIOGO DE PAULA SOUZA e CARLA MARCIA 
SANTOS DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motoris-
ta, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 
11/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO MAXIMO DE SOUZA e de CLEI-
DE APARECIDA DE PAULA SOUZA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em Carapicuiba 
- SP, aos 26/03/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ CARLOS DE SOUSA e de 
CLEONICE GONÇALVES SANTOS;

ALEXANDRE LIMA ROCHA e AMANDA 
THIELLY ALVES, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1988, 
residente em São Paulo - SP, filho de DERAL-
DO ROCHA e de MARIA DA GLORIA LIMA 
ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, tecnica de enfermagem, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO 
CEZAR ALVES e de ENEDINA TADEU SAN-
TOS ALVES;

YAGO NEVES DO NASCIMENTO e DAYANE 
DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
forno elétrico, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO IRAN DO NASCIMENTO e de 
LUCIA DE FATIMA NEVES SILVA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técni-
ca de enfermagem, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 30/01/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DAVI FERREIRA DOS 
SANTOS E SILVA e de VALDENICE SOARES 
DOS SANTOS E SILVA;

RIULSTON PABLO NUNES ROSA e SIBÉRIA 
RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Montes 
Claros - MG, aos 03/07/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO ROSA 
SILVA e de MARIA JOSÉ NUNES ROSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
inspetora visual, nascido em Farias Brito - CE, 
aos 25/10/1979, residente em DIADEMA - SP, 
filho de INÁCIO RODRIGUES DOS SANTOS 
e de NELI DANTAS DOS SANTOS;

LUCAS PINA DEIROS e GABRIELY REGI-
NA TAVARES LELIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de 
sistema, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 29/01/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIO CARLOS DEIROS e 
de MARIA LUCIA SANTOS PINA DEIROS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Assistente de loja, nascido em Araraquara - SP, 
aos 02/10/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANDRÉ RICARDO MARQUES LELIS 
e de EDNARIA TAVARES DE OLIVEIRA;

ALEX SANDER BERNARDES TEIXEIRA e 
GILVANA CONSTANTINO FERMIANO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, auxiliar logistico, nascido em Diadema - SP, 
aos 26/11/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE CARLOS PEREIRA TEIXEIRA 
e de ANDREA BERNARDES TEIXEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em ALTO ALEGRE - SP, 
aos 09/05/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOAQUIM ANTONIO CONSTANTINO 
e de MARIA APARECIDA FERMIANO CONS-
TANTINO;

EDMILSON MARTINS DA SILVA JUNIOR e 
SABRINA DA SILVA PEREIRA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
analista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
23/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDMILSON  MARTINS DA SILVA  e de 
IZILDA DE LIMA SILVA ; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira , solteiro, fiscal tributára 
, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/06/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JORAN-
DIR PEREIRA e de MARIA VIEIRA DA SILVA 
PEREIRA;

FERNANDO JOSÉ DA SILVA e SARA KARO-
LINE RIBEIRO ROCHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante ge-
ral, nascido em Diadema - SP, aos 09/03/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MIGUEL DA SILVA e de MARIA NAZARÉ 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
07/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADRIANO RODRIGUES DA SILVA ROCHA 
e de EDNA DA COSTA RIBEIRO;

GABRIEL DE SOUZA DO CARMO e GABRIE-
LA MENDES SIQUEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 02/05/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AGEU SI-
MÕES DO CARMO e de MARIA GONÇALVES 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, costureira, nascido em 
Diadema - SP, aos 19/01/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OSVALDO SIQUEIRA 
e de HELENA FERREIRA MENDES;

RODRIGO PIRES DE PAULA e LAIS REIS DA 
SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Marcineiro, nascido em 
Diadema - SP, aos 26/07/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDISON NATALINO 
DE PAULA e de MONICA CRISTIANE PIRES 
DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Assistente administrativo, 
nascido em Diadema - SP, aos 24/05/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RENA-
TO ANTONIO DA SILVA e de MIRIAM MARIA 

DOS REIS;

GENILSON SILVA OLIVEIRA  e RUBINEIDE 
CARVALHO BARBOSA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, ajudante 
geral, nascido em SERROLANDIA -BA , aos 
26/09/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ TOMAZ DE OLIVEIRA  e de GENI-
VALDA VIEIRA DA SILVA ; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços 
gerais , nascido em MIGUEL CALMON - BA, 
aos 01/08/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ODINEI DOS SANTOS BARBOSA  e 
de DUCIDALVA CARVALHO BARBOSA ;

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS BRITO e ELIE-
NE DA SILVA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/05/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
MARQUES DE BRITO e de DERONITA 
PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administra-
dora, nascido em Piripá - BA, aos 26/02/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADVÁ 
VIRGENS PEREIRA e de DORISLENE MARIA 
DA SILVA PEREIRA;

MARCUS VINÍCIUS ELMAUER DA COSTA 
e ELAINE PATRICIA DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar técnico, nascido em São Caetano do 
Sul - SP, aos 27/03/1996, residente em Dia-
dema - SP, filho de MANOEL DA COSTA e de 
REGIANE ELMAUER DA COSTA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, as-
sistente financeiro, nascido em Diadema - SP, 
aos 19/10/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARGARIDA SANTOS DE OLIVEIRA;

GUSTAVO ANDRE BRITO RIBEIRO e NATIE-
LE PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente: 
, solteiro, Gerente de compras, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 21/11/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DAVI SOARES RI-
BEIRO e de TANIA REGINA SILVA DE BRITO 
RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, Assistente fiscal, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 20/09/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDILMAR 
BRITO DA SILVA e de NILZA MARIA PEREIRA;

ANGELO BENJAMIM BEVILACQUA e ELIENE 
NEVES BITENCOURT, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/05/1955, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRAN-
CISCO BEVILACQUA e de GUARACIABA PE-
REIRA BEVILACQUA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido 
em LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA, 
aos 08/09/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GONÇALO NEVES BITENCOURT e 
de EVA NEVES BITENCOURT;

ISAAC AUGUSTO DOS SANTOS ANUNCIA-
ÇÃO e THAINÁ LOPES MARCOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista fiscal, nascido em Salvador - BA, aos 
23/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EMANUEL ABRAÃO PEREIRA ANUN-
CIAÇÃO e de SARA CELINA DOS SANTOS 
ANUNCIAÇÃO; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, analista departamento 
pessoal, nascido em São Paulo - SP, aos 
30/05/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ODAIR MARCOS e de SILVIA LOPES;

LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA e JHES-
SICA HENNICKA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, manutenção predial, nascido em São 
Paulo - SP, aos 13/03/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDGAR PEREIRA DE 
OLIVEIRA e de LUSINETE MARIA DE OLIVEI-
RA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Guarulhos - SP, aos 
13/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GERÇULINO ALVES DOS SANTOS e de 
SALETE REGINA HENNICKA DOS SANTOS;

DOUGLAS ROSÁRIO BARBOSA DA SILVA 
e MARIA NAIARA CAVALCANTE OLIVEIRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, analista de logistica, nascido em 
Diadema - SP, aos 07/04/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EUFRÁSIO BARBOSA 
DA SILVA FILHO e de LEIA DO ROSÁRIO DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, secretária, nascido em Tauá - CE, 
aos 11/03/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTÔNIO ALFREDO DE OLIVEIRA 
e de FRANCISCA ANTÔNIA CAVALCANTE 
DO CARMO;

UILSON RODRIGUES DE SOUZA e FABIANA 
DIAS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Operador 
de máquinas, nascido em Souto Soares - BA, 
aos 15/02/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL MESSIAS DE SOUZA e de 
VALDELICE RODRIGUES CONCEIÇÃO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar de cozinha, nascido em Itiruçu - BA, 
aos 06/12/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ DIAS DOS SANTOS e de RE-
NILDA SIMÕES DOS SANTOS;

DOUGLAS DE OLIVEIRA e MARIA ROSELI 
VIEIRA EVARISTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista 
especializado, nascido em São Paulo - SP, 
aos 19/04/1972, residente em DIADEMA - SP, 
filho de AMANTINO DE OLIVEIRA e de IRENE 
LACERDA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, professora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
EVARISTO e de MARIA DE FATIMA VIEIRA 
FREITAS;

FERNANDO HENRIQUE JACINTHO e BE-
ATRIZ SILVEIRA DO NASCIMENTO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, pintor, nascido em DIADEMA - SP, aos 
06/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCELO AMBROSIO JACINTHO e de 
GISLAINE MARIA FERNANDES JACINTHO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
16/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RENATO APARECIDO DO NASCIMENTO 
e de ALEXSANDRA SILVEIRA DE CASTRO 
DO NASCIMENTO;


