
Estudo divulgado nesta segunda-feira revela que, em 2019, havia 1,8 milhão de crianças e 
jovens em trabalho infantil no Brasil - queda de 4,8% em relação ao ano anterior
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“Fazem um jornalismo canalha”

A queda do dólar no exterior fez com 
que a moeda mantivesse a ten dência 
iniciada na semana passada no país e fe-
chasse, ontem (21), em queda de 0,91%, 
cota do a R$ 5,0227 na venda. É o segundo 
valor mais baixo alcançado pela moeda 
norte-americana neste ano. O Ibovespa 
registrou alta de 0,67%, aos 129.264,96 
pontos, voltando ao patamar dos 129 mil 
pontos depois de 3 pregões.

O governador João Doria anun-
ciou nesta segunda-feira (21) inves-
timentos de mais de R$ 1,7 bilhão do 
Estrada Asfaltada, programa que le-
vará melhorias para rodovias de todo o 

O governador João Doria (PSDB), 
afirmou que, mesmo que pesquisas não 
apontem um cenário favorável à sua 
candidatura à presidência em 2022, não 
irá recuar do pleito, caso seja o candi-
dato do PSDB. “Não recuo, eu avanço. 
Já anunciei que não serei candidato à 
reeleição aqui no Estado de São Paulo. 
O candidato aqui chama-se Rodrigo 
Garcia”, afirmou o tucano. A candida-
tura do governador pelo PSDB ainda 
depende de uma prévia do partido. 
Segundo Doria, em entrevista à rádio 
Jovem Pan nesta segunda-feira (21), 
em julho devem ser iniciadas suas visi-
tas aos Estados.
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De olho nos juros 
dos EUA, dólar cai 
0,91%, a R$ 5,023, e 
Bolsa sobe 0,67%

Caminho do Mar é contemplado em 
programa estadual de recuperação 
asfáltica anunciado por João Doria

Bolsonaro tira a 
máscara e manda 

jornalista calar a boca 
durante entrevista

Prefeitura inicia 
vacinação contra 

covid de quem tem 
entre 50 e 54 anos

Doria afirma que 
não recuará de 

sua candidatura à 
presidência em 2022
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A Prefeitura de São Caetano vai 
rea lizar, na próxima  quinta-feira (24), 
ati vidade on-line ao vivo, transmitida 
a partir do palco do Teatro Santos Du-
mont, para celebrar o Mês do Orgulho 
LGBTQIA+. Para assistir e participar, 

Em parceria com a Escola de Go-
verno e Desenvolvimento Regional e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas, o Consórcio Inter-
municipa ABC realiza, hoje (22), às 9h, 
palestra sobre a Nova Lei de Licitações. Página 5 Página 2

São Caetano celebra Orgulho LGBTQIA+ 
com arte e debate sobre diversidade

Consórcio ABC promove  hoje palestra 
sobre a Nova Lei de Licitações 

na quinta-FEira rEgião
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Alexander Graham Bell
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Prefeitura entrega 
Casa do Hip Hop 
toda reformada;  

espaço  é referência 
da cultura de rua

Grandes descobertas 
e progressos envolvem
a cooperação de 
várias mentes

“

“

Sol com 
muitas nuvens 

durante o 
dia. Períodos 
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O ABC voltou a registrar aumento 
no número de mortes por covid-19, 
após três semanas consecutivas de 
que da. O dado consta no painel da 
Funda ção Sis tema Estadual de Aná lise 
de Dados (Sea de), que tem ba   se em 
informações da Se  cre   taria de Estado 
da Saú de.  A 24ª se mana epidemio- Página 5

Mortes por covid-19 na região 
têm alta de 16% em uma semana
Paralelamente, o número de ca sos da doença subiu 50% na 24ª se  ma na epide mioló gica, para 4.884

ló gica deste ano terminou no último 
sábado (19) com 203 óbitos pelo novo 
coronaví rus na região. O total é 16% 
superior ao apu rado nos se te dias 
anterio res, quan   do fo ram re gis tradas 
175 perdas. A semana terminou com 
mé  dia mó  vel de 29 mortes diá rias nos 
sete municípios, contra 25 nos sete 

dias an teriores. Paralelamente à alta na 
cur va de óbitos, o número de ca sos de 
co vid-19 cresceu 50% na 24ª se  ma na 
epide mioló gica, para 4.884. Com isso, 
a mé dia diária de diagnós ticos subiu 
para quase 698, contra 465 nos sete 
dias anteriores. Segundo a plataforma 
Info Tracker, a ta xa de ocupação dos 

leitos de Uni dade de Terapia Intensiva 
(UTI) para covid-19 na região vol tou a 
cair na última se  mana. Nesta segunda 
(21), o indicador estava em 68,3%, con-
tra 74% apurados uma semana atrás. 
Na mesma comparação, a ocupa ção em 
leitos de enfermaria recuou de 55,2% 
para 47%. 
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basta acessar o canal de YouTube da Sec-
retaria Municipal de Cultura. O evento 
trará a exibição de uma cena do drama 
mix “Glória em um Lugar Solitário”, 
com o ator George Vilches e direção de 
Celso Correia Lopes.

O objetivo é apresentar aos gestores 
municipais a nova norma, princípios, 
mudanças em relação à Lei 8.666/1993 
e as principais implicações nos proces-
sos e procedimentos para contratações 
públicas nos municípios.

Estado, dentre as quais o Caminho do 
Mar, em São Bernardo. Estão previstas 
150 obras que vão modernizar 2.300 
quilômetros de vias em 196 cidades do 
interior e do litoral. 
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No Senado, 1/4 dos parlamentares 
é alvo de ações por improbidade 

Alteração da lei pode favorecê-los, caso se decida pela retroatividade da mudança

Levantamento feito pelo 
Estadão em tribunais de todo o 
país mostra que 21 dos 81 sena-
dores (25,9%) que vão analisar 
as mudanças na Lei de Impro-
bidade Administrativa respon-
dem a ações em razão de con-
tratos firmados quando eram 
prefeitos ou governadores. A 
alteração da lei pode favorecê-
los, caso se decida pela retroa-
tividade da mudança, tese 
apoiada por advogados.

Ao todo, a reportagem en-
controu 37 senadores que res-
pondem a ações penais e ou 
por improbidade - um deles 
chegou a ser condenado a 2 
anos e 8 meses de prisão por 
peculato, mas a pena estava 
prescrita. O levantamento foi 
feito nos Tribunais de Justiça 
dos Estados, na Justiça Fede-
ral, no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e no Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Entre as alterações na Lei de 
Improbidade já aprovadas pela 
Câmara está a que acaba com 
a modalidade culposa. Atual-
mente, um governante pode 
responder por improbidade 
por ter agido com descuido, 
imprudência ou imperícia. Pela 

alteração, a culpa não será mais 
admitida, ainda que grave. Será 
preciso provar o dolo, a inten-
ção do gestor de provocar o 
dano aos cofres públicos.

O novo projeto ainda esta-
belece prazo máximo de 180 
dias, prorrogados pelo mesmo 
período, para que o inquérito 
civil público, usado pelo Minis-
tério Público para apurar os 
casos de improbidade, seja 
concluído. Promotores e pro-
curadores consideram o prazo 
exíguo em casos complexos, 
que dependem de perícias, 
cooperação internacional e aná-
lise de quebras de sigilo.

“Do jeito que está, a lei pas-
sará a se chamar Lei da Im-
punidade Administrativa. É 
assim que eu e meus colegas 
estamos chamando esse pro-
jeto”, disse o promotor Sílvio 
Antônio Marques, especialista 
na legislação. Marques trabalha 
há 25 anos na Promotoria de 
Defesa do Patrimônio Público 
de São Paulo e foi o responsável 
pela apuração que localizou as 
contas bancárias do ex-prefeito 
Paulo Maluf, na Ilha de Jersey, 
no Reino Unido. “Os dados de-
moraram três anos para chegar.”

Juiz absolve Lula em ação sobre incentivos fiscais a montadoras
O juiz Frederico Botelho 

de Barros Viana, da 10ª Vara 
Federal de Brasília, absolveu o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, o ex-ministro Gilberto 
Carvalho e mais quatro pes-
soas por suposta corrupção 
para aprovação da MP 471 que 
prorrogou os incentivos fis-
cais de montadoras instaladas 
nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. O magistrado 
considerou que a acusação apre-

n CONCLUSÃO
Segundo a procuradora re-

gional da República Samantha 
Chantal Dobrowolski, algumas 
alterações na lei, como o prazo de 
um ano para a conclusão do in-
quérito civil, parecem “claramente 
visar que não funcione”. Para Sa-
mantha e seus colegas, não era 
necessário retirar da lei a punição 
por culpa, mas especificar de que 
se tratava da culpa grave, con-
forme já definido pelo STJ

Para o cientista político José 

Álvaro Moisés, da Universi-
dade de São Paulo, a aprovação 
da proposta na Câmara, com 
apoio do governo, demonstra 
abandono do compromisso 
com o combate à corrupção, 
“proposta fundamental” da 
campanha de Jair Bolsonaro 
em 2018. “É totalmente contra 
qualquer critério ético que figu-
ras de responsabilidade pública 
possam influir em mudanças 
de regras em leis que, em certo 
sentido, vão beneficiá-los.” (AE)

Marcos Oliveira/ Agência Senado

Hoje, gestor pode responder por ter agido com descuido e imprudência

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

Anuncie 
Diário Regional
Fone: 4057-9000

sentada no âmbito da Operação 
Zelotes não demonstrou ‘de ma-
neira convincente’ a forma pela 
qual o petista teria participado 
no ‘contexto supostamente 
criminoso’ - fato exposto inclu-
sive pelo Ministério Público Fe-
deral em suas alegações finais.

“Muito embora existam ele-
mentos que demonstrem a atu-
ação por parte da empresa de 
Maro Marcondes - Marcondes 
e Mautoni - no que se refere à 

prorrogação de benefícios fis-
cais às empresas CAOA e MMC, 
não há evidências apropriadas e 
nem sequer minimamente ap-
tas a demonstrar a existência 
de ajuste ilícito entre os réus 
para fins de repasse de valores 
em favor de Luiz Inácio Lula 
da Silva ou de Gilberto Car-
valho. É segura, portanto, a 
conclusão de que que a acusa-
ção carece de ele mentos, ainda 
que indiciários, que possam 

fundamentar, além de qualquer 
dúvida razoável, eventual juízo 
condenatório em desfavor dos 
réus”, ponderou.

Na denúncia em questão, o 
Ministério Público Federal nar-
rava que a empresa Marcondes 
e Mautoni Empreendimentos 
representava os interesses da 
CAOA (Hyundai) e da MMC 
Automotores (Mitsubishi do 
Brasil) e teria ofertado R$6 mi-
lhões a Lula e Carvalho. (AE)

Doria diz que não recuará de sua 
candidatura à Presidência em 2022

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
que já se apresenta como 
pré-candidato à Presidên-
cia nas eleições do ano que 
vem, afirmou que, mesmo 
que pesquisas não apon-
tem um cenário favorável 
à sua candidatura, não irá 
recuar do pleito, caso seja o 
candidato do PSDB. 

“Eu não recuo, eu avan-
ço. Eu já anunciei que não 
serei candidato à reeleição 
aqui no Estado de São 
Paulo. O candidato aqui 
chama-se Rodrigo Garcia”, 
afirmou o tucano.

A candidatura do gover-
nador pelo PSDB ainda 
depende de uma prévia do 
partido. Segundo o gover-
nador, em entrevista à rádio 
Jovem Pan na manhã desta 
segunda-feira (21), em julho 
devem ser iniciadas suas 
visitas aos Estados. 

O governador afirmou 
ainda que os trabalhos 
referentes à sua campanha 
devem ocorrer aos fins de 
semana, de forma a não 
atrapalhar seu trabalho à 
fren te do governo paulista.

n POLARIZAÇÃO
Sobre a polarização po-

lítica que em curso entre o 
atual presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, e o ex-

presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, Doria argumentou 
que, a um ano e meio da dis-
puta, a “bipolarização” não 
pode ser definida como o 
resultado do pleito. “Temos 
uma longa trajetória ainda 
pela frente, tempo sufi ciente 
para que essa mudança 
venha a ocorrer”, disse o tu-
cano. “O retrato de hoje não 
é necessariamente o retrato 
de amanhã”, completou.

Para Doria, apesar de 
as medidas restritivas para 
o combate à pandemia de 
covid-19 terem desgastado 
a imagem de diversos di-
rigentes, o avanço na vaci-
nação deixará para trás “o 
gosto amargo que tivemos 
nessa fase mais dura”. O 
governador também voltou 
a lamentar os 500 mil 
mortes em decorrência da 
doença. (AE)

Consórcio ABC promove palestra 
sobre Nova Lei de Licitações

S.Caetano empossa membros do 
Conselho de Assistência Social 

O Consórcio Intermunici-
pal ABC realiza, hoje (22/6), 
às 9h, palestra sobre a Nova 
Lei de Licitações (Lei Federal 
14.133/2021). O evento é 
uma parceria da Escola de 
Governo e Desenvolvimen-
to Regional com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae).

O objetivo é apresentar 
aos gestores municipais a 
nova norma, princípios, 
mudanças em relação à Lei 
8.666/1993 e as principais 
implicações nos proces-
sos e procedimentos para 
contratações públicas nos 
municípios.

O tema será ministrado 
pela advogada Cintia Gomes 

A Prefeitura de São Caetano 
realizou nesta segunda-feira 
(21), a cerimônia virtual de 
posse dos novos integrantes 
do Conselho Municipal de As-
sistência Social (CMAS) para a 
gestão 2021/2024. “Tem sido 
um ano de muito trabalho de-
vido à desigualdade social ine-
rente. Este conselho vai muito 
além de fiscalizar e ajudar o 

Bertão, consultora jurídica, 
palestrante e facilitadora em 
cursos e oficinas no Sebrae, 
com atuação nas áreas tra-
balhista e empresarial.

Para o secretário-exec-
utivo do Consórcio ABC, 
Acacio Miranda, a palestra é 
imprescindível para os agen-
tes públicos. “O conteúdo é 
voltado para profissionais 
que trabalham com proces-
sos de licitação, incluindo 
os gestores de contratos, 
que estão envolvidos dire-
tamente com contratações 
públicas, assim como para os 
auditores e fiscais, que rea-
lizam os controles interno e 
externo”, afirmou. (Reporta-
gem Local)

poder público, sua atuação é 
fundamental para preservar as 
condições mentais e sanitárias, 
preservando o interesse e a dig-
nidade humana”, afirmou o che-
fe de Gabinete Bruno Vassari.

Logo após a posse,  o con-
selho elegeu Cintia Cristina 
Pizzo Melaré, representante 
da Seais como presidente. (Re-
portagem Local)

Bolsonaro tira a máscara e manda jornalista calar a boca
O presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) atacou jornalis-
tas, tirou, em uma entrevista, 
a máscara de uso obrigatório 
para evitar a transmissão con-
tra covid-19 e afirmou que 
cuida da sua própria vida. Em 
Guaratinguetá (SP), após even-
to na Aeronáutica nesta segun-
da (21) o presidente até iniciou 
a entrevista com o acessório, 
mas defendeu novamente o 
uso facultativo antes de retirá-
lo para iniciar a série de ataques 
aos profissionais de imprensa.

“Chego como eu quiser 
onde eu quiser, está certo? Eu 
cuido da minha vida. Se você 
não quiser usar máscara, você 
não use”, disse “Estou sem más-
cara em Guaratinguetá. Está 
feliz agora?”, perguntou assim 
que retirou o objeto do rosto.

Perguntado inicialmente 
so bre multa aplicada a ele pelo 

Jair Bolsonaro participou de evento em São Paulo

Reprodução Facebook Bolsonaro Oficial

governo paulista pelo compare-
cimento a um passeio com mo-
tociclistas, dia 12, o presidente 
se irritou e pediu que fizessem 
“perguntas decentes”. Após 
outra indagação, sobre Santas 
Casas, Bolsonaro insultou uma 
profissional, da TV Vanguarda, 
afiliada da Rede Globo.

“Cale a boca, vocês são 
uns canalhas. Vocês fazem 
um jornalismo canalha, que 
não ajuda em nada. Vocês 
destroem a família brasileira, 
destroem a religião brasileira, 
vocês não prestam”, disse à 
jornalista após questionar de 
qual veículo ela era.

Na avaliação de Bolson-
aro, o tratamento precoce 
contra covid-19 é responsáv-
el pela redução do número de 
mortes. “Salvou a minha vida 
e de mais 200 pessoas do 
meu prédio”, afirmou.

n DORIA 
O governador João Doria 

se manifestou em sua redes 
sociais sobre a postura de 
Bolsonaro, nesta segunda-
feira. “Lamentável mais um 
surto verborrágico do presi-
dente Bolsonaro contra a im-
prensa.  O ato demonstra sua 
intolerância e descontrole. 
Minha solidariedade à jorna-
lista agredida e aos profissio-
naios atacados. A liberdade de 
imprensa é um direito que o 
governo atual insiste em con-
frontar”, escreveu Doria. (AE e 
Reportagem Local)

Governo do Estado de SP

Candidatura de Doria 
depende de prévia
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Trabalho infantil atingiu 1,8 mi de 
pessoas em 2019, mostra estudo
Número caiu 4,8% em relação a 2018, quando total chegou a 2,2 milhões

Valter Campanato/Agência Brasil

Maioria (734 mil) era empregada sem carteira assinada

Levantamento feito pelo 
Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infan-
til (FNPETI) mostrou que em 
2019 havia 1,8 milhão de crian-
ças e adolescentes em trabalho 
infantil, número 4,8% menor 
do que em 2018. Desse total, 
704 mil (38,4%) exerciam al-
gumas das piores formas de 
trabalho infantil. 

Os dados do estudo “O Tra-
balho Infantil no Brasil: Análise 
dos Microdados da PnadC 
2019”, divulgados nesta se-
gunda-feira (21) pelo FNPETI, 
mostram que 1,206 milhão 
em trabalho infantil eram 
meninos e 626 mil, meninas e 
que 1,202 mi lhão eram negros 
e 630 mil, eram brancos.

Em um recorte pela faixa 
etária, os dados indicam que a 
maioria tinha 16 e 17 anos, 448 
tinham 14 e 15 anos, e 285 ti-
nham de 10 a 13 anos. As regiões 
do país onde mais havia crianças 
e adolescentes trabalhando foi o 
Sudeste, seguido do Nordeste, 
Sul, Norte e Centro-Oeste.

Do total de crianças e ado-
lescentes em trabalho infantil 
em 2019, 866 mil não eram 
remunerados ou trabalhavam 
para consumo próprio. Entre 
as principais ocupações (o que 

é feito no trabalho) aparecem os 
balconistas (6%), trabalhadores 
rurais (4,9%), escriturários 
(4,9%), cuidadores de crianças 
(3,8%), trabalhadores qualifi-
cados da agricultura (3,5%) e 
demais ocupações (76,7%). A 
maioria (734 mil) era emprega-
da sem carteira assinada. 

Com relação à atividade do 
estabelecimento onde traba-
lham 5,5% são comércios de ali-
mentos, bebidas e fumo, 5,2% 
são restaurantes, 5,1% serviços 
domésticos, 4,9% criação de bo-
vinos, 4,6% manufaturamento 
e reparo de veículos e 74,8% em 
demais atividades. Segundo o 
levantamento, 807 mil eram 
empregados em estabelecimen-
tos de serviços e 507 mil em es-
tabelecimentos de agricultura. 

“Se esse problema não for 
resolvido, o Brasil não vai ser 
considerado um país desen-
volvido. Como a causa principal 
do trabalho infantil é a pobreza 
e o Brasil é um país de extrema 
desigualdade, com muitas pes-
soas pobres, significa que existe 
um alto contingente popula-
cional em situação vulnerável 
economicamente, socialmente, 
culturalmente e educaciona-
lmente. Também quer dizer 
que o Estado brasileiro não con-

segue cumprir todas as suas ob-
rigações como estão estipuladas 
na Constituição”, disse o econo-
mista Claudio Fernandes. 

n POBREZA
Na avaliação do especialista, 

se o país não cuida das crianças, 
elas se transformarão em adul-
tos que não conseguirão cuidar 
de si nem do país. Fernandes 
disse anda que o tra balho infan-
til está atrelado a um proble-
ma estrutural do país, a po-
breza, para o qual há certa 
leniência e normalização por 
parte da sociedade com rela-
ção à extrema desigualdade. 

Segundo o estudo, do to-

tal de crianças e adolescentes 
brasileiros, que em 2019 era 
cerca de 38 milhões na faixa 
etária de 5 a 17 anos, pelo me-
nos 51,8% (19,8 milhões) exer-
ciam afazeres e cuidados do-
mésticos. Em média 7,7 horas 
da semana eram ocupadas pe-
los cuidados domésticos. 

Qualquer pessoa pode 
denunciar vítimas do abuso 
infantil pelo Disque 100 que 
conta agora com WhatsApp e 
Telegram (basta digitar “Dire-
itoshumanosbrasilbot”). Até o 
fim de julho, um novo app, com 
linguagem voltada especifica-
mente para as crianças deverá 
ser lançado. (Agência Brasil)

Queiroga anuncia chegada de 1,5 mi
de doses da vacina Janssen

Caminho do Mar é contemplado 
em programa anunciado por Doria

Marcos Pontes pede integração 
do continente para vencer a covid

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afirmou 
que o Ppaís deve receber hoje 
(22), 1,5 milhão de doses da 
vacina da Janssen contra co-
vid-19. Segundo o ministro, 
o imunizante deve chegar 
pelo aeroporto de Guarulhos 
(SP). Destacou que a vacina 
de dose única deve ace lerar a 
imunização no país.

Queiroga, que participou 
de audiência no Senado nesta 
segunda-feira, lamentou que 
tenha ocorrido um atraso na 
entrega da vacina fabricada 
pela Johnson & Johnson. A 
farmacêutica deveria ter en-
viado 3 milhões de doses do 
imunizante na última terça-
feira (15).

No entanto, a empresa 
suspendeu o envio das vaci-
nas. Em resposta ao Estadão/
Broadcast, a farmacêutica não 
explicou o motivo do atraso, 
e declarou que seguia dialo-
gando com as autoridades 

A Rodovia Caminho do Mar 
(SP-148), mais conhecida como 
Estrada Velha de Santos, em 
São Bernardo, está entre as 154 
vias estaduais contempladas 
pelo Programa Estrada Asfal-
tada. O anúncio foi realizado 
pelo governador João Doria na 
tarde desta segunda-feira (21) 
no Palácio dos Bandeirantes. 
O investimento, da ordem de 
R$ 1,7 bilhão prevê a execução 
de obras que vão modernizar 
2.300 quilômetros de vias em 
196 cidades do Interior e Litoral.

Doria destacou que o Gov-
erno do Estado está investindo 
mais de R$ 4 bilhões em obras 
e melhorias viárias em todo o 
território paulista. “É o maior 
investimento da história já rea-
lizado pelo governo estadual em 
manutenção de vias, se consid-
erarmos os programas Estrada 
Asfaltada e Novas Estradas Vici-
nais”, destacou.

Conforme o Governo do 
Estado, o edital das obras deve 

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, Mar-
cos Pontes, afirmou que é ne-
cessário movimento regional 
no continente para vencer a co-
vid-19. Pontes participou, nesta 
segunda-feira (21), de fórum 
organizado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

“O vírus não tem fronteiras. 
Temos de desenvolver um mo-
vimento regional para traba-
lharmos juntos. Não faz sentido 
resolver a pandemia em um só 
país enquanto outros países 
próximos continuam lutando 
contra o vírus”, disse o ministro.

Segundo Pontes, o Brasil 
tem contribuído com outros 
países da América do Sul, esta-
belecendo parcerias para a troca 
de informações sobre pesquisas 
e desenvolvimento de vacinas 
e também no acesso a equipa-
mentos e infraestrutura. Disse 
que o seu ministério tem traba-
lhado no desenvolvimento de 
15 projetos de vacinas naciona-

brasileiras. O Ministério tam-
bém não explicou o atraso no 
envio do medicamento.

Queiroga também comen-
tou que o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, garantiu 
que não faltarão recursos para 
a Saúde. “De tal sorte que a ex-
pectativa é que tenhamos no 
ano de 2021 um orçamento 
próximo ou um pouco supe-
rior ao que houve no ano de 
2020”, declarou.

De acordo com o secre-
tário-executivo do Ministé-
rio da Saúde, Rodrigo Cruz, 
ainda nesta semana podem 
ser anunciadas novas an-
tecipações de doses adicio-
nais da Janssen. Para Cruz, 
também existem “tratativas 
bem avançadas” para trazer 
1 milhão de doses adicionais 
da Coronavac junto com o 
Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA) que o Ministério 
espera receber da China no 
próximo dia 24. (AE)

ser publicado até julho e a pre-
visão é a de que os trabalhos 
sejam iniciados até dezembro. 
O prazo de conclusão das ob-
ras é de até 14 meses. Entre as 
melhorias previstas, destacam-
se a adaptação das rodovias às 
novas condições de tráfego e 
pequenas obras destinadas ao 
bom funcionamento do viário. 
A Estrada Velha de Santos, única 
via de acesso ao Litoral antes da 
inauguração da Via Anchieta, 
em meados de 1947, foi desati-
vada em 1985 e transformada 
em ponto turístico em 2004.

“A Estrada Velha de Santos 
foi a primeira rodovia da Améri-
ca Latina a receber pavimenta-
ção em concreto para interligar 
o Planalto paulistano ao Litoral 
do Estado e há mais de três déca-
das não vê asfalto novo. Asfalto 
é fundamental para o desen-
volvimento dos municípios”, 
ressaltou o prefeito de São Ber-
nardo, Orlando Morando. (Re-
portagem Local)

is, sendo que três deles estão em 
estágio mais avançado.

Pontes disse que a estraté-
gia do Brasil de enfrentamento 
à pandemia da covid-19 está 
concentrada em três pilares: 
produção local e distribuição de 
vacinas; desenvolvimento de 
imunizantes nacionais e inves-
timento em infraestrutura de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação no setor de saúde.

O ministro participou da 
sessão plenária “Acelerando a 
produção local por meio de par-
cerias e cooperação”, coordena-
da pela cientista chefe da OMS, 
Soumya Swaminathan. 

O encontro teve o objetivo 
de promover o debate global 
sobre produção local e trans-
ferência de tecnologia para 
melhorar o acesso a tecnologias 
e produtos de saúde seguros, 
eficazes e de qualidade e para 
salvaguardar a segurança da 
saúde global, regional e nacio-
nal. (Agência Brasil)

Rosa Weber suspende convocação 
de governadores pela CPI da Covid

A ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), decidiu, em ação 
monocrática, suspender a 
convocação de governadores 
à Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid-19.

Em sua decisão proferida 
nesta segunda-feira (21) a 
ministra citou que a Consti-
tuição Federal isenta o chefe 
do Poder Executivo de “pre-
star esclarecimentos peran-
te as Casas Legislativas da 
União e suas comissões”, por 
conseguinte, a vedação seria 
aplicável aos governadores.

De acordo com a minis-
tra, cabe ao Tribunal de 
Contas da União a função de 
julgar a destinação das ver-
bas federais repassadas pelo 
Planalto aos governadores, e 
não ao Congresso Nacional.

“A fiscalização de verbas 
federais sujeitas ao controle 
de legalidade, legitimidade e 
economicidade desempen-
hado, com exclusividade, 
pelo Tribunal de Contas da 
União traduz matéria estra-
nha às atribuições parlamen-
tares das CPI’s”, escreveu.

A ministra ainda pediu 
ao presidente do STF, minis-
tro Luiz Fux, que inclua a 
ação em sessão virtual ex-

traordinária para que seja 
analisada pelo plenário da 
Corte entre quinta e sexta-
feira desta semana.

A decisão proferida 
por Weber salienta que 
a comissão ainda pode 
“convidar” os mesmo go-
vernadores, eliminando a 
necessidade de compareci-
mento obrigatório por parte 
das autoridades estaduais à 
comissão e implementando o 
caráter voluntário de presta-
ção de esclarecimentos.

Segundo o portal G1, os 
governadores pediram ao 
Supremo a suspensão de 
“qualquer ato” da CPI “refe-
rente à convocação para de-
poimento de governadores”, 
e que fixe entendimento de 
que não se Executivo para 
depor em CPIs ou que se 
estabeleça a tese de que é 
proibido convocar de go-
vernadores para depor em 
comissões instauradas pelo 
Congresso Nacional.

Os governadores argu-
mentaram que permitir a con-
vocação significaria autorizar 
nova hipótese de intervenção 
federal, não prevista expres-
samente na Constituição, e 
ferir o princípio da separação 
de poderes. (Agências)

AINDA 
É NOTÍCIA
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De olho nos juros dos EUA, dólar cai 
0,91%, a R$ 5,023, e Bolsa sobe 0,67%
Fechamento de ontem é o segundo valor mais baixo alcançado pela moeda norte-americana neste ano

n O NÚMERO

R$ 5,0225
é o valor de fechamento do 
dólar mais baixo do ano, da 
última quinta-feira

O dólar manteve a ten
dência iniciada na semana 
passada e fechou ontem (21) 
em queda de 0,91%, cota
do a R$ 5,0227 na venda. É 
o segundo valor mais baixo 
alcançado pela moeda norte
americana neste ano, perden
do apenas para os R$ 5,0225 
da última quintafeira. 

O Ibovespa, principal ín dice 
da Bolsa de Valores bra sileira, 
registrou alta de 0,67%, aos 
129.264,96 pontos, voltando 
ao patamar dos 129 mil pon
tos depois de três pregões.

Em junho, o dólar soma 
perdas de 3,87% frente ao real, 
enquanto o Ibovespa tem va
lorização de 2,42%. O cenário 
é semelhante em 2021, com 
a moeda norteamericana em 

queda acumulada de 3,20% e 
a Bolsa, em alta de 8,61%. 

O fator principal para a 
melhora foi a queda da moe
da americana no exterior, em 
meio ao reforço dos dirigen
tes do Federal Reserve (Fed, o 
banco central norte-americano) 
de que a política monetária 
dos EUA seguirá sem mudan
ças por mais algum tempo. 
Declarações da presidente da 
regional de St. Louis, James 
Bullard, tiveram repercussão 
ainda maior, na medida em 
que ele moderou o tom do 
que havia falado na sexta
feira, quando previu alta de 
juros ao final de 2022.

Juros mais altos nos EUA 
tendem a favorecer a moeda  
americana com o ingresso de 
recursos de investidores que 
buscam retornos mais altos e, 
ao mesmo tempo, segurança.

CENÁRIO DOMÉSTICO
No mercado doméstico, o 

saldo forte da balança comercial 
em junho e a perspectiva de vo
tação na Câmara da medida pro
visória – que acabou aprovada 
– a qual cami nho para a priva
tização da Eletrobras também 

ajudaram o câmbio, em meio a 
relatos de entrada de fluxo e 
volta do desmonte de posição 
con tra a moeda brasileira no 
mercado futuro, após o refor
ço da semana passada.

O mercado financeiro ele
vou de 6,25% para 6,50% ao 
ano a previsão para a Selic no 
final de 2021, segundo pesqui

sa Focus divulgada ontem pelo 
Banco Central. Para o Índice 
de Preços ao Consumidor Am
plo (IPCA), a inflação oficial do 
país, a expectativa para este ano 
subiu de 5,82% para 5,90%.

Na semana passada, o BC 
promoveu a terceira alta con
secutiva de 0,75 ponto porcen
tual da taxa Selic, a 4,25%, e 

Marcello Casal Jr./ABr

Em junho, o dólar soma perdas de 3,87% frente ao real e no ano, de 3,20%

anunciou a intenção de dar se
quência ao aperto monetário 
com uma nova alta de pelo 
menos igual magnitude em 
seu próximo encontro.

Um maior diferencial en
tre os juros básicos do Brasil 
e os de países de economias 
avançadas tende a beneficiar 
o real. (Reportagem Local)

INDICADORES
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129.265 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,022 R$ 5,023
Turismo R$ 5,02 R$ 5,18

Volume: R$ 30,57 bilhões
Maiores altas:  P.Acucar-CBD ON 
(7,88%), CVC Brasil ON (4,91%)
Maiores baixas: Intermedica ON 
(-2,32%), Energisa (-1,55%) 
Variação em 2021: 8,61%
Variação no mês:  2,42%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,984 R$ 5,986
Turismo R$ 5,93 R$ 6,20

Câmara aprova MP da Eletrobras com custos extras

Um dia antes do fim do pra
zo, a Câmara aprovou ontem 
(21), por 258 votos a 136, a 
medida provisória que permite 
a privatização da Eletrobras, es
tatal de geração e transmissão de 
energia. Cercado de polêmica em 
razão dos “jabutis” – emendas es
tranhas ao texto original da pro
posta – incluídos pelos parlamen
tares, o parecer final do deputado 
Elmar Nascimento (DEMBA) 
rejeitou trechos fundamentais 
para que o governo obtivesse os 
votos necessários no Senado, por 
42 a 37, apenas um a mais do que 
o necessário. Nascimento man
teve, porém, propostas avaliadas 
como inconstitucionais e que po
dem levar a discussão sobre a 
Ele trobras para a Justiça. O texto 
segue para a sanção presidencial.

Com o aval do Congresso, o 
governo poderá dar prossegui
mento aos preparativos para 
emi tir novas ações da empresa, 
no primeiro trimestre de 2022, 

e reduzir sua fatia na companhia 
de cerca de 60% para 45%.

Enviada em 23 de fevereiro, a 
proposta é uma das prioridades 
do Executivo e aposta do governo 
para ampliar os investimentos 
na maior companhia de energia 
elétrica da América Latina. A Câ
mara já tinha aprovado a MP no 
dia 20 de maio, e o Senado, no 

dia 17 de junho. Como os sena
dores modificaram o texto, ele 
voltou para a Câmara.

Repleto de “jabutis” incluídos 
por deputados e senadores, o tex
to aumentará o custo da energia 
para consumidores em R$ 84 bi
lhões nas próximas décadas, se
gundo estimativas do entidades 
do setor de energia. O governo 

rebate essa cifra e sustenta que 
a privatização da estatal e as me
didas incluídas pelo Congresso 
poderiam, ao contrário, reduzir 
a conta de luz em até 7,36%.

A MP da Eletrobras foi a 
primeira proposta de privatização 
aprovada pelo Congresso durante 
a gestão Bolsonaro. Até o mo
mento, o governo não conseguiu 
vender estatais com controle 
direto da União. Pelo contrário, 
criou uma nova, a NAV, respon
sável pela navegação aérea.

Coube ao líder do governo 
na Câmara, Ricardo Barros (PP
PR), defender a proposta. “Esta 
medida não aumenta o preço da 
energia elétrica. Isso é uma falá
cia. Pelo contrário, teremos mais 
investimento, mais geração de 
empregos, mais competência no 
sistema e, obviamente, teremos 
mais capacidade de atender, com 
a capitalização da Eletrobras, inú
meros locais onde hoje é difícil o 
acesso da energia”, disse. (AE)

Um dia antes do fim do prazo, medida que abre caminho para privatização da estatal foi aprovada por 258 votos a 136

Nascimento manteve propostas avaliadas como inconstitucionais

Joanin inicia construção de centro 
de distribuição em São Bernardo

Quinze anos depois de ad
quirir terreno de 50 mil me tros 
quadrados no km 17,5 da Via 
Anchieta, em São Bernardo, a 
rede de supermercados Joa
nin deu início à construção, 
no lo cal, de centro de distri
bui ção que vai unificar quatro 
CDs em operação no ABC.

A empresa pretende inves
tir R$ 35 milhões no arma
zém, que deverá ser inaugu
rado em meados de 2022. A 
expectativa é de que o com
plexo empregue cerca de 250 
tra balhadores. 

Em visita ao canteiro de 
obras do centro de distri
buição, o prefeito de São Ber
nardo, Orlando Morando  
(PSDB), destacou que a chega
da de novos investimentos 
sinaliza a retomada econô
mica no município, após os 
impactos gerados pela pan
demia do novo coronavírus. 

“Atravessamos um mo
mento muito difícil não só na 

saú de, como também do ponto 
de vista econômico, mas esta
mos confiantes de que te re mos 
em São Bernardo um futuro 
próspero pela frente póspan
demia”, disse Morando.

A visita foi acompanhada 
pelo diretor comercial da rede 
Joanin, Alécio Castaldelli, e 
pelo gerente de expansão da 
marca, Rubens Castaldello 
Jú nior. “Vamos ter 20,4 mil 
metros quadrados de área 
cons truída nesse espaço, o 
que permitirá unificar nossos 
centros de distribuição, que 
hoje estão em Santo André 
(uma unidade) e São Caeta no 
(três), e também nos  so setor 
administrativo. É uma ex
celente localiza ção”, ressal
tou Castaldello Júnior.

Atualmente, o Joanin em
prega 2.140 trabalhadores, 
es palhados em 16 unidades, 
quatro centros de distribuição 
e uma unidade de cestas bá
sicas. (Reportagem Local)

Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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



Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

Terça-feira, 22 de junho de 2021   5

Prefeitura de Ribeirão Pires vacina 
50% da população adulta contra covid

Ribeirão Pires alcançou 
a marca de 50% da popula-
ção adulta vacinada contra a 
covid-19. Segundo o último 
vacinômetro divulgado pela 
Secretaria de Saúde, no sába-
do (19), 45.069 pessoas ha-
viam tomado a primeira dose 
contra a covid-19. A popula-
ção adulta da cidade é estima-
da em 90.000 pessoas. 

“É um número expres-
sivo e demonstra o quanto a 
administração está empen-
hada em vacinar a população. 
Além disso, é um momento 
de alegria, em que temos a 
certeza de que dias melhores 

se aproximam”, comentou 
Audrei Rocha, secretário Mu-
nicipal de Saúde.

A centralização da imuni-
zação no Complexo Ayrton 
Senna, que funciona tanto 
como drive thru, como para 
pedestres, é apontada pelo Se-
cretário de Saúde como uma 
medida assertiva para o rá-
pido processo de imunização. 

“Realizar a imunização 
apenas no Ayrton Senna nos 
trouxe um maior controle, 
visibilidade e transparência 
ao processo, além de ser um 
local de fácil acesso na região 
central da cidade”, disse o se-

cretário, antes de parabenizar 
a força-tarefa também das 
pastas. “Felicito o empenho 
do pessoal da saúde, somada 
às outras secretarias, SEJEL 
- Esporte Juventude Lazer, 
Cultura e Turismo - , Educa-
ção, Segurança, Trânsito, que 
estão desenvolvendo uma 
grande corrente do bem para 
a imunização de toda a nossa 
população”, destacou. 

A imunização segue em Ri-
beirão Pires para pessoas com 
47 anos ou mais. Hoje (22) 
será a vez das pessoas a partir 
dos 45 anos serem imunioza-
das. (Reportagem Local)

São Caetano celebra Orgulho 
LGBTQIA+ com arte e debate

Para celebrar o Mês do Or-
gulho LGBTQIA+, São Caetano 
vai realizar atividade on-line ao 
vivo, transmitida a partir do pal-
co do Teatro Santos Dumont. 
Para assistir e participar, basta 
acessar o canal de YouTube da 
Secretaria Municipal de Cultura 
(@secultscs), na próxima quin-
ta-feira (24), às 20h.

O programa, intitulado 
“Orgulho LGBTQIA+ e a nossa 
Glória”, terá a exibição de uma 
cena do drama mix “Glória em 
um Lugar Solitário”, com o ator 
George Vilches e direção de 
Celso Correia Lopes. A perso-
nagem do título é uma artista 
transformista que revisita 
sua vida no lugar onde sem-
pre esteve, o palco, e constrói 
uma linha de pensamento 
com o público, desenvolven-
do uma narrativa de vida, 
amor e compartilhamento.

Logo após a cena, será ini-

ciado o debate ao vivo com o 
próprio Vilches acompa nhado 
do ator Juliano Marceano e 
do diretor Lopes. Para a secre-
tária de Cultura do município, 
Liana Crocco, a diversidade 
precisa sempre estar em pauta. 
“O diálogo leva à informação e 
à reflexão, e é o que precisamos 
para aproximar todas as vozes 
da nossa sociedade”, pontuou.

Segundo Vilches, a proposta 
é que a arte possa trazer as falas 
daqueles que são silenciados. 
“Vamos conversar sobre ideias, 
posições e formação de iden-
tidade. A livre discussão pode 
nos ajudar a pensar como cica-
trizar feridas abertas e celebrar 
a vida. Em tempos de distan-
ciamento social, a arte tem sido 
ferramenta para uma nova tra-
jetória, mais uma vez refletindo 
seu tempo e gerando novas 
construções sociais”, afirmou. 
(Reportagem Local)

Mauá começa a 
vacinar quem tem 

entre 50 e 54 anos a 
partir de hoje 

A Prefeitura de Mauá ini-
cia, a partir de hoje (22/06),  
a vacinação contra a Covid 
de pessoas com idade entre 
50 e 54 anos. As doses serão 
aplicadas nas 23 UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde) do 
município, das 9h às 16h – 
as exceções das unidades de 
saúde Flórida, Magini e Zaíra 
2, as quais têm horário este-
ndido até as 20h apenas no 
primeiro dias de imunização 
desta nova faixa etária. 

Outras duas opções para 
imunização é o Ginásio Celso 
Daniel (acesso pela rua Vitorino 
Dell’Antonia), exclusivamente 
no sistema drive-thru, e o Mauá 
Plaza Shopping (Avenida Gov. 
Mario Covas Júnior, 01 - Centro), 
que também terá drive-thru e a 
opção convencional (quem vai a 
pé).  (Reportagem Local)

O melhor 
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O ABC interrompeu três 
semanas consecutivas de que-
da no número de mortes por 
covid-19 e voltou a registrar 
trajetória ascendente de per-
das de vidas pela doença. É o 
que mostra o painel da Funda-
ção Sis tema Estadual de Aná-
lise de Dados (Sea de), com 
ba   se em informações da Se -
cre   taria de Estado da Saú de. 

A 24ª se mana epidemio-
ló gica deste ano terminou no 
último sábado (19) com 203 
óbitos pelo novo coronaví rus 
na região. O total é 16,0% 
superior ao apu rado nos se-
te dias anterio res, quan   do 
fo ram re gis trados 175 per-
das (veja gráfico ao lado).

A semana terminou com 
mé  dia mó  vel de 29 mortes diá-
rias nos sete municípios, con-
tra 25 nos sete dias an teriores.

A análise se manal é a mais 
indicada pa ra avaliar a evolução 
da pandemia, uma ve z que eli-
mina as distorções observa-
das nos nú meros dos feriados 
e fins de semana, quando os 
dados acabam represados.

Paralelamente à alta na cur-
va de óbitos, o número de ca-
sos de co vid-19 cresceu 50,0% 

na 24ª se  ma na epide mioló-
gica, para 4.884. Com isso, a 
mé dia diária de diagnós ticos 
subiu para quase 698, contra 
465 nos sete dias anteriores.

O número de casos fun-
cio na como espécie de “indi-
ca dor antecedente” da pande-
mia, já que eventual alta na 
curva de contágio pode re-
presentar, mais adiante, au-

mento na quantidade de in-
ternações e, depois, óbitos.

O ABC chegou a 9.124 vidas 
perdidas e 196.898 ca sos de co-
vid-19 des de o início da crise sa-
nitária, em março de 2020.

n TAXA DE CONTÁGIO
Dados da plataforma Info 

Tra cker, mantida por pesqui-
sa dores do campus São Carlos 

da Universidade de São Paulo 
(USP) e da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp), mostram 
que a taxa de contágio no ABC 
estava ontem (21) em 1,61, ou 
seja, ca da 100 pessoas trans-
mitem o novo coronavírus 
pa ra 161. Trata-se do 38º dia 
seguido de alta e o maior pa-
tamar desde 20 de janeiro.

Porém, a plataforma prevê 

Após três semanas, número de mortes  
por covid-19 volta a aumentar na região
ABC teve 203 óbitos na 23ª semana epidemiológica, alta de 16% ante o apurado nos sete dias anteriores; total de casos cresceu 50%

REGISTROS DE CASOS E ÓBITOS POR COVID-19 NO ABC
Acompanhe a evolução dos números nos sete municípios por semana epidemiológica
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Fonte: Fundação Seade, com base em dados da Secretaria de Estado da Saúde *Dados atualizados até as 13h de 21 de junho de 2021.

Anderson Amaral/Especial para o Diário Regional

para os próximos dias a rever-
são na trajetória desse indi-
cador, que mede a velocidade 
de espalhamento de uma do-
en ça entre a população. Quan-
do o número é menor ou igual 
a 1, espera-se queda no núme-
ro de casos. Quando é maior 
do que 1, a previsão é de alta.

Ainda segundo a plata-
forma Info Tracker, a ta xa de 

ocupação dos leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) para covid-19 na região 
vol tou a cair na última se -
mana. Ontem (21), o indica-
dor estava em 68,3%, contra 
74,0% apurados uma semana 
atrás. Na mesma comparação, 
a ocupa ção em leitos de enfer-
maria recuou de 55,2% para 
47,0%.  (Reportagem Local)
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Em Diadema, Casa do Hip Hop renasce de olho na diversidade

Obra do brasileiro denuncia o descaso com indígenas ao l
ongo dos séculos, agravado com a pandemia de covid-19

O documentário brasileiro 
“A Última Floresta”, de Luiz Bo-
lognesi, produzido pela Gullane 
e Buriti Filmes, foi o vencedor 
escolhido pelo público no Fes-
tival de Berlim 2021, dentro da 
Mostra Pa norama. De Berlim, 
onde foi acompanhar as ses-
sões presenciais do filme no 
Summer Special, Bolognesi co-
mentou: “A gente está extrema-
mente feliz com esse prêmio, 
um prêmio muito importante 
no Festival de Berlim especial-
mente nesse momento onde os 
ianomâmis estão sob ataques 
dos garimpeiros.”

O segundo colocado foi “A 
Guerra de Miguel” (Miguel’s 
War), que é uma produção 
hispano-libanesa. Dirigida 
por Eliane Rahed, o filme traz 
a história de um homossexu-
al que volta ao seu país após 
longa data, mas isso o faz ter 
de lidar com seu passado.

Enquanto Nelson Triunfo 
ensaia alguns passos de break 
com amigos de longa data, 
Rappin Hood troca ideias e tira 
fotos com jovens na casa dos 
seus 20 anos. Nas pick-ups, o 
rap de várias gerações se mis-
tura com  as palmas das rodas 
de capoeira e com o som do 
spray dos grafiteiros que ter-
minam de decorar o ambiente.

O endereço é o mesmo 
que, em 1999, foi concebido 
justamente para tornar co-
mum encontros como o da 
lenda do break com um dos 
cânones do rap nacional. 
Porém, a vi bração é nova: 
abandonada por pratica-
mente oito anos, a Casa do 
Hip Hip, em Diadema, acaba 
de renascer após intensa mo-
bilização que envolveu ao me-
nos quatro meses de trabalho.

Durante o evento de rei-
nauguração, embora tímido 
em função da pandemia do 
novo coronavírus, ficou claro 
que a nova fase do local pre-
tende fazer valer o que sempre 
lhe deu fama e ir além da músi-
ca, da dança e do grafite. Por se 

“A Última Floresta”, que 
tem roteiro do próprio Bo-
lognesi com Davi Kopenawa, 
escritor, xamã e líder político 
ianomâmi, denuncia o des-
caso com indígenas ao longo 
dos séculos, agravado com a 
pandemia de covid-19.

O documentário com-
panha a rotina de um grupo 
ianomâmi que vive isolado, 
em um território ao norte do 
Brasil e ao sul da Venezuela, 
há mais de mil anos.

n TRADIÇÕES
O xamã Kopenawa bus-

ca proteger as tradições de 
sua comunidade e relatá-
las para o homem branco 
que, segundo ele, nunca os 
viu, nem os ouviu. Ao mesmo 
tempo, ele e seu grupo lu-
tam para que garimpeiros, 
que atuam ilegalmente no 
território, sejam retirados - 

mais de 10 mil garimpeiros 
ilegais invadiram o local em 
2020, derrubando a floresta, 
envenenando os rios e espa-
lhando covid-19 e outras 
doenças entre os indígenas.

n O FESTIVAL
Por causa da pandemia 

de covid-19, pela primeira, 
vez o tradicional festival de 
cinema, que foi criado em 
1951 e é um dos três prin-
cipais da Europa junto com 
Cannes e Veneza, foi rea-
lizado em duas partes.

A primeira foi a com-
petição online no início de 
março, que concedeu o maior 
prêmio, o Urso de Ouro, a Bad 
Luck Banging and Looney 
Porn, do diretor romeno Radu 
Jude, uma crítica à hipocrisia; 
e, a segunda, que foi encer-
rada no último domingo (20), 
com exibições ao ar livre. (AE)

Documentário ‘A Última 
Floresta’, de Luiz Bolognesi, 

é premiado em Berlim

Divulgação/PMD

tratar de um dos templos sa-
grados da cultura de rua do país 
e o primeiro espaço dedicado 
ao gênero na América Latina, 
a Casa do Hip Hop tornou-se 
destino obrigatório não só de 
nomes consagrados. O espaço 
também serviu de abrigo para 
acolher e dar visibilidade a in-
contáveis artistas periféricos 
que talvez jamais consegui-
riam uma oportunidade.

 
n REFERÊNCIA
“Essa casa inspirou mui-

tas outras casas no Brasil e no 
mundo e colocou Diadema 
como referência no gênero. 
Infelizmente passamos por 
tempos difíceis recentemente. 
Costumo dizer que depois de 
um tempo “rebaixado”, esta-
mos voltando para a primeira 
divisão”, destacou Triunfo, 
lembrando o estado deplorável 
em que encontraram o espaço 
no final do ano passado.

À frente da reformulação 
da casa -  que ganhou pintura, 
fiação, sistema de som, por-
tas e janelas novos, além de 
total repaginação estética - 

está Jean, filho de Triunfo, a 
quem também caberá missão 
de tornar o lugar o principal 
centro sociocultural da per-
iferia diademense.

“Fico emocionado porque 
desde os meus três anos eu 
venho aqui. Cresci aqui den-

tro e é um orgulho imenso 
poder estar entre todo mundo 
que batalhou para reabrir este 
lugar e que vai continuar 
batalhando para recolocar a 
Casa do Hip Hop como refer-
ência não só para Diadema 
como para muitos outros 

lugares”, relembrou.
Quem viveu os tempos 

de glória da Casa do Hip 
Hop no passado, sabe o que 
significa sua reabertura. Por 
lá, já passaram nomes como 
Rappin Hood, Gilberto Gil e 
figuras icônicas como Afri-
ka Bambaataa e Jurassic 5. 
A nova fase começa já com 
a proposta de ser, não só a 
vitrine de novos artistas, 
como espaço de formação 
socioeducativo. 

Com sala de arte, estúdio, 
biblioteca, espaço para aulas 
de dança, palco para apresen-
tações de teatro e shows, o 
equipamento também deverá 
reunir oficinas, cursos e mui-
tas outras atividades. 

n REAÇÃO
Responsável pela cons-

trução do espaço e agora tam-
bém por “tirá-lo das cinzas”, o 
prefeito José de Filippi Júnior 
fez questão de enfatizar o es-
forço com o qual a sua gestão 
conseguiu recuperar o espaço.

De mãos dadas com Rappin 
Hood, o chefe do executivo de-

Espaço reunirá oficinas e cursos, entre diversas atividades

Filme acompanha a rotina de um grupo ianomâmi que vive isolado, no norte do Brasil

clarou: “Quem não reage, ras-
teja. Quando viemos aqui ano 
passado, acharam que íamos 
invadir o lugar. Depois, nos 
deram as chaves para que pu-
déssemos começar a reforma 
antes mesmo de começar 
a gestão. A casa está linda. 
Está renovada e pronta para 
receber o público”.

Outro nome que também 
se dedicou com afinco para re-
abrir a Casa  do Hip Hop ain-
da no primeiro semestre foi o 
secretário de Cultura, Deivid 
Couto. “Nós cumprimos tudo 
dentro do prazo e estamos 
devolvendo a casa não só para 
os bboys e bgirls, não só para 
os MCs e grafiteiros, mas para 
toda a comunidade. Como 
sempre lembra Nelson Triun-
do, a Casa do Hip Hop é a casa 
da diversidade”, destacou.

“A retomada da Casa de 
Hip Hop é um compromisso 
firmado por esta gestão. A ci-
dade toda nem vai se lembrar 
de que este lugar passou tanto 
tempo sendo mau aproveit-
ado”, complementou Deivid 
Couto. (Reportagem Local)

Divulgação
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Especialistas recomendam vacinas 
contra doenças mais comuns no inverno

Variante Delta da covid circula em 92 
países e é fonte de preocupação, diz OMS

O efeito do clima frio e seco 
nas mucosas do sistema res
piratório e a convivência em 
ambientes mais fechados es
tão entre as razões que fazem 
do inverno um período mais 
propício para doenças de trans
missão respiratória. Além de se 
agasalhar, usar máscara e redo
brar os cuidados de higiene, es
pecialistas ouvidos pela Agên
cia Brasil recomendam vacinas 
já disponíveis no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e em clínicas 
privadas para reforçar as de
fesas do organismo.

A lista de enfermidades que 
se propagam na estação mais 
fria do ano vai desde as tradi
cionais gripes, causadas pelo 
vírus Influenza, até a covid19, 
contra a qual todo o grupo de 
risco já pode se vacinar. Há ain
da as infecções bacterianas, que 
causam doenças como a me
ningite e a pneumonia.

n INFLUENZA
As vacinas contra o vírus 

Influenza estão disponíveis no 
SUS e em clínicas privadas. Na 
rede pública, a vacina protege 
contra três tipos do vírus: duas 
cepas do tipo A e um dos tipos de 
Influenza B. Já na rede privada, 
a vacina é quadrivalente, por 
proteger também contra um se
gundo tipo B do Influenza.

No caso das pneumonias 
e meningites, o calendário de 

A variante Delta do coro
navírus circula atualmente em 
92 países. A informação foi 
dada pela líder técnica da res
posta da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) à pandemia de 
covid19, Maria Van Kerkhove, 
em entrevista coletiva da en
tidade. “Essa cepa tem demon
strado uma maior taxa de con
taminação ..., mas ainda não 
temos conhecimento de que 
sua taxa de mortalidade seja 
mais elevada”, afirmou.

A epidemiologista ameri
cana reforçou que as medidas 
de distanciamento e saúde 
pública funcionam na preven
ção contra a cepa. “Ainda esta
mos aprendendo, mas estamos 
preocupados, uma vez que a 
variante Delta tem continua
mente se espalhado de maneira 
rápida pelos países.”

Kerkhove ressaltou que es
tudos demonstram que as vaci
nas já existentes são eficazes 
contra a cepa Delta, ainda que 
ocorra redução da neutralização 
do vírus. Porém, pontuou que 
é possível que, em algum mo
mento, “haja uma constelação 

vacinação da criança do Pro
grama Nacional de Imuni
zações prevê a vacina Pneu
mocócica 10 valente, que, 
segundo a SBIm, previne cer
ca de 70% das doenças graves 
(pneumonia, meningite, otite) 
causadas por dez sorotipos de 
pneumococos.

Já a vacina pneumocócica 
conjugada 13valente, que 
previne contra 13 sorotipos 
da bactéria, pode ser encon
trada nos Centro de Referên
cias para Imunobiológicos Es
peciais (Crie), para pacientes 
com condições específicas de 
saúde, e em serviços privados 
de vacinação. Há ainda a vacina 
pneumocócica polissacarídica 
23valente, para crianças, ado
lescentes e adultos de grupos 
de risco para doença pneu
mocócica e para pessoas com 
mais de 60 anos de idade.

Outra doença bacteriana de 
transmissão respiratória que 
pode ser prevenida com vaci
nas é a coqueluche. A imuniza
ção contra a doença é feita pela 
vacina dTpa, que protege tam
bém contra o tétano e a difte
ria. O imunizante pode ser en
contrado em clínicas privadas 
e, no SUS, está disponível para 
gestantes, puérperas e profis
sionais de saúde que atuam 
em maternidades e serviços de 
atendimento a recémnascidos. 
(Agência Brasil)

de variantes e que as vacinas 
percam sua eficácia”.

O diretor executivo, Michael 
Ryan, insistiu na necessidade de 
que todos os indivíduos susce
tíveis a condições mais sev
eras da doença, como pessoas 
com comorbidade e idosos, 
sejam vacinados ao redor do 
mundo. “Esse vírus tem po
tencial de ser mais letal por 
ser mais facilmente transmis
sível entre humanos e encon
trará essas pessoas mais vul
neráveis”, afirmou.

O comando da OMS disse 
que já enviou vacinas a “mais 
de 131 países”, no âmbito da 
Iniciativa Covax. No total, já 
foram despachadas mais de 
90 milhões de doses, infor
mou a entidade.

Neste domingo (20), o Bra
sil recebeu um lote de 842,4 
mil doses da Pfizer/BioNTech 
pelo consórcio Covax Faci
lity, que desembarcaram no 
Aeroporto de Viracopos, em 
Campinas (SP). Segundo o 
ministério, é o primeiro lote 
da Pfizer que chega ao país por 
meio do consórcio. (AE)

Especialista  explica como entender os dentes que não ‘nascem’

Inverno e queda das medidas de prevenção  favorecem infecção pelos dois vírus ao mesmo tempo

O inverno chegou. Dividin
do opiniões, a estação traz a 
queda das temperaturas e o cli
ma seco. Esse cenário favorece a 
circulação de vírus respiratórios 
que provocam diferentes tipos 
de infecções respiratórias. As
sociado afrouxamento de me
didas preventivas, como o dis
tanciamento social, o inverno 
pode oferecer um risco maior 
de que o indivíduo tenha gripe 
e covid19 ao mesmo tempo  
chamada de coinfecção. 

A perspectiva é preocupante 
pois estudo publicado na revista 
Nature indica que a aquisição 
da gripe H1N1, oferece mais 
chances para o contágio com 
o coronavírus e para o desen
volvimento da covid19 grave.

“Em 2020 houve o receio 
de que surgissem muitos casos 
de coinfecção, de pessoas com 
gripe e covid19 ao mesmo 
tempo. Acontece que naquela 
época, o medo do coronavírus 
fazia com que as pessoas ainda 
seguissem protocolos rígidos de 
cuidado e por isso, esses casos 
foram bem pontuais”, explicou 
Maura Salaroli, infectologista 
do Hospital SírioLibanês. 

“Este ano, a situação pode 

É chamado de dente retido 
aquele que ainda não “nasceu), 
quando já deveria ter irrom
pido. Podem ser apontadas al
gumas causas que impedem ou 
alteram a erupção natural do 
dente, como explica Amanda 
Lopes Teixeira, cirurgiãdentista 
e membro da Câmara Técnica de 
Odontopediatria do Conselho 
Regional de Odontologia de São 
Paulo (Crosp).

As principais causas são: 
falta de espaço, um problema 
frequente que pode ser causado 
devido ao dente ser muito volu
moso em relação ao espaço ós
seo, devido a perdas dentárias 
precoces, entre outros fatores; 
anquilose do dente de leite, em 
que ocorre uma “fusão” da raiz 
do dente de leite com o osso, 
fazendo com que não amoleça, 
impedindo a erupção do dente 
permanente; perda precoce do 
dente de leite, nesse caso pode 
haver a formação tecido ós
seo que também impossibilita 
que o dente permanente erup
cione, ou seja, nasça.

Ainda podem ocorrer casos 
de fibrose gengival, quando a 
gengiva que recobre o perma

ser diferente. Além das pes
soas estarem deixando a pre
venção de lado, novas cepas, 
cada vez mais infecciosas, 
chegam ao Brasil, enquanto 
a adesão a vacinação da gripe 
está bem abaixo do esperado. 
Considerando tudo isso, há 
chances de que os casos de 
coinfecção se tornam mais 
frequentes”, destacou.

n GRUPO DE RISCO
Considerando a retomada 

das aulas presenciais e a in
clusão de crianças e idosos nos 

grupos de risco para a gripe 
H1N1 e a covid, respectiva
mente  sendo os mais velhos 
inclusos nos grupos de risco de 
ambas as doenças, fica o ape
lo: se for dos grupos de risco, 
vacinese contra a gripe e a co
vid19; mantenha as medidas 
de prevenção com distancia
mento social, uso de máscara 
e reforço da higiene das mãos.

“Os poucos estudos que se 
tem sobre o tema já reforçam a 
necessidade de se vacinar con
tra a H1N1 e se ater às medidas 
como o distanciamento social, 

uso de máscaras e boa higiene 
das mãos. Embora não se tenha 
todas as respostas, não vale a 
pena correr o risco. Além de 
prevenir a coinfecção, essas me
didas previnem o agravamento 
dos casos de gripe que podem 
levar a quadros mais graves e até 
à morte. Também é importante 
testar o paciente com sintomas, 
pois embora a covid19 não 
tenha tratamento comprovado, 
a gripe tem e deve ser tratada 
para evitar maiores complica
ções”, completaou a especialista. 
(Reportagem Local)

Infecção simultânea por Influenza A e 
SARS-Cov-2 favorece caso grave de covid

Gerd Altmann/ Pixabay 

nente fica muito grossa, ou pro
cessos patológicos, como cistos, 
tumores e alterações ósseas que 
podem prejudicar a erupção 
natural do dente. 

“Quando o dente perma
nente não erupciona, pode 
haver alteração no desenvolvi
mento das arcadas e prejudicar 
o posicionamento dos dentes 
vizinhos. Se  nasce de maneira 
incompleta, pode causar um 

maior acúmulo de placa bacteri
ana o que pode causar inflama
ção ou infecção na gengiva, 
cárie, entre outros problemas”, 
esclarece Amanda.

Casos de dente não irrom
pido podem ocorrer em crian
ças, adolescentes e adultos. O 
terceiro molar (dente do siso) é 
o mais acometido por esse pro
blema, seguido pelos caninos, 
podendo também ocorrer com 

outros dentes. Ainda é possível 
que a pessoa tenha um dente 
de leite até a idade adulta e isso 
impeça a erupção do dente per
manente. 

n TRATAMENTO
O tratamento deverá ser 

realizado pelo cirurgiãoden
tista de acordo com a causa do 
pro blema. De acordo com a 
especialista, no caso de dente 
decíduo (dente de leite) com 
anquilose, esse deverá ser re
movido para a erupção do per
manente. Para a falta de espaço, 
poderá ser necessário tratamen
to ortodôntico para que esse 
dente ocupe a sua posição ideal. 
Já quando há a perda precoce do 
dente decíduo o cirurgiãoden
tista pode usar mantenedores 
de espaço para acompanhar a 
erupção do permanente e evitar 
perda de espaço.

Em caso de gengiva fibro
sada que impede a erupção do 
dente, o cirurgiãodentista faz 
um pequeno corte nesta área 
para que o dente possa nascer. 
Lembrando que qualquer inter
venção só é realizada depois de 
um exame detalhado. (RL)

Pixabay

Caso de dente não irrompido pode ocorrer em criança, jovem e adulto

Especialista afirma que há chances de que os casos de coinfecção se tornam mais frequentes
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’’Fundação Florestan Fernandes

PORTARIA Nº 007/2021 de 21/06/2021. MANOEL 
EDUARDO MARINHO, Diretor Presidente da Fundação 
Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan 
Fernandes, no uso e gozo de suas atribuições legais, DE-
CIDE DESIGNAR FG nível 4 a servidora Aline de Almei-
da Conceição, 1.000.015, a contar de 01/06/2021.

Procar auto eStufa Ltda 
torna publico que requereu, à Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá, a Licença Simpli-
ficada  para Funilaria e Pintura, situado à 
Rua Emilio Boyago, 221 - Jd. Estrela - Mauá 
- SP., conforme conta no Processo Adminis-
trativo nº 10399/2020.

Sindicato doS funcionÁrioS 
PÚBLicoS de diadeMa 

editaL conVocatÓrio de 
aSSeMBLeia GeraL  eXtraordinÁria 
O Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Diadema, por seu presidente, ao final assina-
do, com base nos Artigos 20º, §1º e § 2º, 21º, 
I, 26º, I, 27, §1º e §2º, de seu estatuto social, 
faz saber a todos os servidores estatutários 
e celetistas que este edital virem ou dele to-
marem conhecimento, que será realizada  de 
forma remota, em razão do cenário de PAN-
DEMIA global do Coronavírus (COVID-19) 
em que é necessário manter o isolamento 
social e evitar a aglomeração de pessoas, a  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
no próximo dia 23 (vinte e três)  do mês de 
Junho do corrente ano, às 18:00 horas, com 
quórum mínimo de 2% (dois por cento) dos 
servidores em primeira chamada e  com 
qualquer número de servidores em segunda 
chamada às 18:30 horas para deliberação 
da seguinte pauta: CAMPANHA SALARIAL. 
A participação dos/as servidores/as será por 
meio do link aplicativo ZOOM que neste dia 
estará disponível no site do Sindicato http://
sindema.org.br. e na página  Facebook/sin-
dema.org. diadema, 21 de junho de 2021.
ritcHie SoareS BarBoSa MartinS 

Presidente

ANEXO II
DECRETO No 3.100, DE 30 DE JUNHO DE 1999

MUNICÍPIO DE DIADEMA / SECRETARIA DE CULTURA
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria

Custo do projeto: R$ 2.872.734,40
Local de realização do projeto: Cidade de Diadema
Data de assinatura do TP: 27/11/2018       Início do projeto: 01/01/2019      Término: 31/12/2019
Objetivos do projeto: 
Promover, de forma complementar, a execução de atividades relativas ao apoio, aprimo-
ramento, realização, desenvolvimento, manutenção e gerenciamento, através do projeto 
de formação, difusão, circulação, capacitação cultural, manutenção da Lira Jazz Band de 
Diadema. corpo técnico-artístico e acesso à cultura por meio de seu patrimônio histórico, das 
diversas linguagens artísticas e culturais, e das festas populares, desenvolvendo cidadania 
e bem-estar social através dos eventos, mediações de leitores e oficinas culturais, no âmbito 
da cidade de Diadema.
Resultados alcançados:
O visa consolidar e apresentar as atividades desenvolvidas e realizadas pelo Instituto Socio-
ambiental Cenários Futuros durante o exercício de 2019 em razão do termo de parceria n° 
1/2018 – SC – Exercício 2019 do projeto “Culturarte”. 
Destacamos o início do exercício fiscal e execução de projetos previstos no plano inicial de 
trabalho nos quais merecem destaque: 
Cultura nas Férias Experimente (Projeto Férias), 
Manutenção e reforma dos espaços culturais, 
Apresentações artísticas no Teatro Clara Nunes, 
“Remember 70 Music”, 
“Alto da Compadecida”, 
Semana do Circo, 
Alinhamento das atividades culturais do ano 
Contratação do corpo técnico executivo e de apoio.
“Os Três Porquinhos”, 
“Conferência da Cultura”, 
“Os Três Porquinhos”, 
“Oficina Livre de Arte”, 
“Sarau do Memória”, 
“Cine Noite” (Aquaman)”, 
Dança Cigana, 
Dia do Reggae, 
Nas Águas do Imaginar, 
Força Fluída, 
Eu por detrás de mim, 
Joaquim, o fusca que contava histórias, 
Cine Naval
“Alice no País das Maravilhas”
“Tributos”, 
“Festival Mais Comédia”, 
“Vidas Secas - Os Ramos de Graciliano”, 
“Delicadeza”, 
“5º VIVER TEATRO – EDIÇÃO TRIARTE”
Maratona Cultural que atendeu mais de 117 mil munícipes, apresentações artísticas
Desfile Cívico de 7 de setembro que atendeu mais de 100 mil munícipes
Encerramento das oficinas culturais oficinas culturais de formação em música, dança, teatro/
artes cênicas, hip hop, humanidades e artes visuais, realizando mais de 2.500 (duas mil e 
quinhentas) horas de atendimentos para os munícipes
Objetivos e Metas
Estabelecemos como principal objetivo durante o exercício de 2019 as atividades de Cultura, 
nas Férias Experimente (Projeto Férias), manutenção e reforma dos espaços culturais, apre-
sentações artísticas no Teatro Clara Nunes, “Remember 70 Music”, “Alto da Compadecida”, 
Semana do Circo, alinhamento das atividades culturais do ano e contratação do corpo técnico 
executivo e de apoio., “Os Três Porquinhos”, “Conferência da Cultura”, “Os Três Porquinhos”, 
“Oficina Livre de Arte”, “Sarau do Memória”, “Cine Noite” (Aquaman)”, Dança Cigana, Dia 
do Reggae, Nas Águas do Imaginar, Força Fluída, Eu por detrás de mim, Joaquim, o fusca 
que contava histórias, Cine Naval, “Alice no País das Maravilhas”, “Tributos”, “Festival Mais 
Comédia”, “Vidas Secas - Os Ramos de Graciliano”, “Delicadeza”, 
“5º VIVER TEATRO – EDIÇÃO TRIARTE”, Maratona Cultural que atendeu mais de 117 mil 
munícipes, apresentações artísticas, Desfile Cívico de 7 de setembro que atendeu mais de 
100 mil munícipes, Encerramento das oficinas culturais que atendeu mais de 80 mil pessoas, 
oficinas culturais de formação em música, dança, teatro/artes cênicas, hip hop, humanidades 
e artes visuais, realizando mais de 21.000 (vinte e hum mil) horas de atendimentos para os 
munícipes, oferecendo aos munícipes de diadema acesso à cultura e lazer.
Descreva os objetivos e metas realizadas
Estabelecemos como principal objetivo durante o exercício de 2019, realizando atividades 
culturais causando grande impacto na vida dos munícipes de Diadema, de forma direta e 
indireta, estima-se que em média foram realizados ao longo do exercício de 2019, mais de 
372.896,00 (trezentos e setenta e dois mil quatrocentos e seis atendimentos).
Estratégia de Ação
Foram traçados junto a prefeitura parceira, plano de estratégia de mídia e divulgação de to-
das atividades culturais, inclusive no tocante a manutenção e reforma dos espaços culturais, 
alinhamento das atividades culturais do ano e contratação do corpo técnico executivo e de 
apoio eventos realizados na cidade, pelos quais, foram amplamente recebidos pela população 
local que lotou todas sessões e eventos. 
Todas as ações em razão do termo de parceria foram norteadas pelos princípios da Cons-
tituição Federal, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Foram realizados ao longo do exercício de 2019, mais de 372.896,00 (trezentos e setenta e 
dois mil quatrocentos e seis atendimentos.
Registros fotográficos e vídeos relativos às atividades realizadas fazem parte da prestação 
de contas entregue à Secretaria)

Custos de Implementação do Projeto
Categorias de Despesa
1. EQUIPE TÉCNICA EXECUTIVA
2. SUPORTE ADMINISTRATIVO
3. INICIAÇÃO E APERFEIÇÕAMENTO EM 
LINGUAGENS ARTÍSTICAS
4. CORPOS ARTÍSTICOS
5. DIFUSÃO E FOMENTO
6. MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA, 
MATERIAL DE OFICINAS E BIBLIOTECAS
7. SERVIÇO E MANUTENÇÃO DOS ES-
PAÇOS CULTURAIS
8. DESPESAS COM PUBLICIDADE
TOTAIS

Previsto
R$ 821.800,00

R$ 12.000,00

R$ 648.000,00
R$ 44.000,00

R$ 626.858,40

R$ 112.000,00
 

R$ 490.076,00
R$ 118.000,00

R$ 2.872.734,40

Realizado
R$ 757.618,23

R$ -

R$ 679.587,14
R$ 40.000,00

R$ 635.486,51

R$ 78.235,55

R$ 530.587,90
R$ 153.023,09

R$ 2.874.538,42

Diferença
R$ 64.181,77
R$ 12.000,00

R$ (31.587,14)
R$ 4.000,00

R$ (8.628,11)

R$ 33.764,45

R$ (40.511,90)
R$ (35.023,09)

R$ (1.804,02)
Nome do responsável pelo projeto: Thiago Cesar Moreira Kling

Cargo / Função: Presidente

CONTINUAÇÃOä

CONTINUAÇÃOä

ANEXO II
DECRETO No 3.100, DE 30 DE JUNHO DE 1999

MUNICÍPIO DE DIADEMA / SECRETARIA DE CULTURA
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria

Custo do projeto: R$ 2.872.734,40
Local de realização do projeto: Cidade de Diadema

Data de assinatura do TP: 27/11/2019       Início do projeto: 01/01/2020 Término: 31/12/2020
Objetivos do projeto: 
Promover, de forma complementar, a execução de atividades relativas ao apoio, aprimo-
ramento, realização, desenvolvimento, manutenção e gerenciamento, através do projeto 
de formação, difusão, circulação, capacitação cultural, manutenção da Lira Jazz Band de 
Diadema. corpo técnico-artístico e acesso à cultura por meio de seu patrimônio histórico, das 
diversas linguagens artísticas e culturais, e das festas populares, desenvolvendo cidadania 
e bem-estar social através dos eventos, mediações de leitores e oficinas culturais, no âmbito 
da cidade de Diadema.
Resultados alcançados:
 Vimos através deste, encaminhar o relatório de avaliação e resultados do termo de parceria n° 
01/2018 – exercício 2020, relativo ao exercício fiscal, celebrado entre a Secretaria de Cultura 
de Diadema e o Instituto Socioambiental Cenários Futuros.
A presente iniciativa adotou como premissa a inclusão da população em geral com o intuito 
de assegurar os direitos culturais previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem 
e a Declaração Universal da UNESCO em especial atenção aos seguintes itens:
(a) A Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Declaração Universal da Unesco sobre 
a Diversidade Cultural definem os direitos culturais como integrantes dos direitos humanos 
fundamentais;
(b) A cultura deve ser compreendida não apenas como o conjunto das expressões artísticas, 
mas como todo o patrimônio material e imaterial das sociedades, grupos sociais e indivíduos;
(c) Cada sociedade, grupo social e indivíduo têm um patrimônio cultural singular, que reflete 
um sistema de valores e um modo de pensar, fazer, sentir próprio, a partir do qual se dá a 
sua identidade;
(d) As identidades existem em diálogo com as demais, num processo dinâmico de trocas 
e transformações que deve ser respeitoso e estimulante, com igualdade de oportunidades 
para todos;
(e) A promoção da identidade e da diversidade cultural e do convívio tolerante entre as 
sociedades, grupos sociais e indivíduos é vital para a democracia e está entre os deveres 
básicos dos Governos;
(f) A cultura é uma das dimensões do desenvolvimento humano e as indústrias criativas 
desempenham papel importante na geração de renda e emprego;
(g) É necessário superar os desequilíbrios sociais, econômicos e culturais através de políticas 
comuns de redução da exclusão e da promoção da igualdade;
Com base nas informações acima apresentou a OSCIP compôs equipe coesa, qualificada 
e dedicada e cumpriu todos os objetivos e a atingiu todas as metas do presente termo de 
parceria respeitando a universalização dos bens culturais oferecidos pelas ações que foram 
desenvolvidas nos 12 (doze) meses de contrato. Ao longo do ano, os profissionais passaram 
por reciclagem e capacitação em cursos livres. 
Em razão do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de março de 2020, relativo a pandemia CO-
VID-19, as atividades de formação presencial e de difusão passaram a ser oferecidas em 
ambiente virtual em canal próprio, seguindo as recomendações estabelecidas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), no que se refere às condições de distanciamento social, higiene 
pessoal, limpeza e higienização dos ambientes e estúdios de gravação.
Considerando a manutenção da pandemia COVID-19 para os demais meses do ano, foi 
mantida a suspensão das atividades presenciais de formação cultural nos centros culturais 
e foi continuado o atendimento em ambiente virtual com aulas síncronas e assíncronas sem 
prejuízo ao processo de formação previsto no Plano de Trabalho para o presente exercício, 
assim como, a manutenção dos equipamentos públicos de cultura.
Relação de eventos e atividades de difusão (janeiro a dezembro de 2020):
I. Cultura nas Férias – Experimente (Projeto Férias)
II. Festivais e Circulações
III. Entrega do Centro de Cultura Teatro Escola Serraria
IV. Entrega do Complexo Cultural Taboão 
V. Entrega do Biblioteca Santa Luzia
VI. Entrega do Complexo Cultural Diadema (Teatro, Museu de Arte Popular MAP, Biblioteca 
Central e Ateliês)
VII. Entrega do Biblioteca Interativa de Inclusão Vila Nogueira
VIII. Entrega do Complexo Cultural Nogueira
IX. Maratona Cultural
X. Orquestra Live Alunos
XI. Cine Drive-in
XII. Cine Buzina
XIII. Oficinas de formação todos segmentos
Estatísticas do Canal Online (março a dezembro de 2020):
Em razão do Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de março de 2020, lançamos canal online que 
serviu como ambiente virtual para o processo de formação cultural, assim como, de difusão 
que transmitiu cerca de 1.800 vídeos, possui um pouco mais de 4000 inscritos e realizou 
dezenas de lives. O link da canal: 
https://www.youtube.com/channel/UCPNpmnVbj38_W-XElX4NVBw
Matrículas:
Foram matriculados 10.142 alunos no sistema de gestão escolar Sponte.
Oferta de oficinas por equipamento público de cultura:

Total de atendimentos: 409.658 (quatrocentos e nove mil, seiscentas e cinquenta e oito) no 
período de janeiro a dezembro de 2020.
Registros fotográficos e vídeos relativos às atividades realizadas fazem parte da prestação 
de contas entregue à Secretaria)

• Dança Cigana
• Danças Populares
• Ballet
• Artes Plásticas
• Street Dance
• Teatro
• Violão
CENTRO DE MEMÓRIA
• Fotografia 
CEU DAS ARTES
• Teatro
• Sertanejo Universitário
• Ballet
• Dança Cigana

• Dança do Ventre
• Ritmos
• Forró Universitário
• Violão
• Capoeira
• Artesanato
MUSEU DE ARTE POPULAR
• Cerâmica
• Customização/Moda
• Artes Plásticas
TEATRO CLARA NUNES
• Teatro
• Ballet

BIBLIOTECA DE INCLUSÃO
 NOGUEIRA
• Libras
• Violão Inclusivo
• HQ
CASA DA MÚSICA
• Ballet
• Ritmos
• Musicalização Infantil
• Guitarra
• Teoria Musical
• Flauta Transversal
• Clarinete
• Saxofone
• Trompete
• Trombone
• Sopros
• Teclado
• Piano Popular
• Piano Erudito
• Cavaquinho
• Violão Erudito
• Violão Popular
• Contrabaixo Elétrico
• Contrabaixo Acústico
• Bateria
• Percussão
• Canto Popular
• Canto Lírico
• Cordas
• Violino
• Prática de Conjunto
• Coral Adulto
CAMPANÁRIO
• Ballet
• Ritmos
• Capoeira
• HQ
• Samba Rock
• Artes Plásticas
• Dança Cigana
• Dança do Ventre
• Street Dance
• Sertanejo Universitário
• Violão
• Teatro
COMPLEXO CULTURAL 
CANHEMA
• Ballet
• DJ
• Maquiagem Artística/Caracterização
• Samba Rock
• Street Dance
• Artes Plásticas
• Grafite
COMPLEXO CULTURAL
 ELDORADO
• Dança Cigana
• Dança do Ventre
• Maquiagem Artística/Caracterização
• Ballet
• Sertanejo Universitário
• HQ
• Violão
• Teatro
• Artesanato
• Samba Rock
• Artes Plásticas 
COMPLEXO CULTURAL 
NOGUEIRA
• Ballet
• Dança do Ventre

• Ritmos
• Artesanato
• Teatro Infantil
• Samba Rock
• Violão 
• Teatro
COMPLEXO CULTURAL 
PROMISSÃO
• Ballet
• Artesanato
• Samba Rock
• Teatro
• HQ
• Sertanejo Universitário
• Dança do Ventre
• Dança Cigana
• Danças Populares
• Street Dance
• Ritmos
• Teatro
• Capoeira
• Violão
COMPLEXO CULTURAL 
RUYCE
• Street Dance
• Capoeira
• Artes Plásticas
• HQ
• Teatro
• Ballet
• Artesanato
• Dança de Salão
COMPLEXO CULTURAL 
SERRARIA
• Ballet
• Violão
• Teatro
• Leitura Dramática
• Street Dance
• Samba Rock
• Capoeira
• Artes Plásticas
• Fotografia
COMPLEXO CULTURAL TABOÃO
• Dança do Ventre
• Dança Cigana
• Danças Populares
• Ballet
• Artes Plásticas
• Street Dance
• Teatro
• Violão
CENTRO DE MEMÓRIA
• Fotografia 
CEU DAS ARTES
• Teatro
• Sertanejo Universitário
• Ballet
• Dança Cigana
• Dança do Ventre
• Ritmos
• Forró Universitário
• Violão
• Capoeira
• Artesanato
MUSEU DE ARTE POPULAR
• Cerâmica
• Customização/Moda
• Artes Plásticas
TEATRO CLARA NUNES
• Teatro
• BalletCONTINUAÇÃOä
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Categorias de Despesa
1. EQUIPE TÉCNICA EXECUTIVA
2. SUPORTE ADMINISTRATIVO
3. INICIAÇÃO E APERFEIÇÕAMENTO 
EM LINGUAGENS ARTÍSTICAS
4. CORPOS ARTÍSTICOS
5. DIFUSÃO E FOMENTO
6. MATERIAL DE ESCRITÓRIO, 
LIMPEZA, MATERIAL DE OFICINAS
 E BIBLIOTECAS
7. SERVIÇO E MANUTENÇÃO 
DOS ESPAÇOS CULTURAIS
8. DESPESAS COM PUBLICIDADE
TOTAIS

Realizado
R$ 609.642,00 

R$ -  
 

R$ 806.206,85 
R$ 21.500,00 

R$ 560.940,77 

R$ 41.446,82
 

R$ 735.570,53 
R$ 98.310,00 

R$ 2.873.616,97 

Diferença
R$ 212.158,00 

R$ 12.000,00
 

R$ (168.206,85)
R$ 26.500,00 
R$ 62.917,63 

R$ 53.053,18 

R$ (219.494,53)
R$ 20.190,00 

R$ (882,57)

CONTINUAÇÃOä
Custos de Implementação do Projeto

Previsto
R$ 821.800,00

R$ 12.000,00

R$ 638.000,00
R$ 48.000,00

R$ 623.858,40

R$ 94.500,00

R$ 516.076,00
R$ 118.500,00

R$ 2.872.734,40
Nome do responsável pelo projeto: Thiago Cesar Moreira Kling

Cargo / Função: Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Pr. Eletrônico: 021/21 - PC: 018/21. Objeto: Registro 
de Preços para o Fornecimento de Material de En-
fermagem. Nego provimento ao recurso interposto 
pela empresa: Mogami Importação e Exportação 
Ltda, conforme legislação vigente. 
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: 0184/20 – PC: 0188/20. Objeto: FOR-
NECIMENTO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS. 
Atas RP entre Município Diadema e as empresas: 
Ata RP 047/2021 LICITAVET COMERCIAL LTDA - 
EPP; Ata RP 048/2021 AUTARQUIA COMERCIO E 
SAUDE ANIMAL LTDA-EPP. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valo-
res registrados e publicados no Diário Regional de 
23/03/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe.

DEPACHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
DIADEMA
CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE IM-
POSIÇÃO DE PENALIDADE, ATRAVÉS DE 
PUBLICAÇÃO - LOTE 01/21
LEGENDA:
AIP = Auto de Imposição de Penalidade
AIF = Auto de Infração
PE 6621/2019 GERMINARE INSTITU-
TO DE EDUCAÇÃO S/S LTDA. CNPJ 
24.534.450/0001-22, localizado à Rua dos 
Ipes, 66 – Piraporinha – 09950-490 - DIADE-
MA, AIF-001-B-0360, AIP-001-A-B-0226 de 
Advertência, por incorrer em infração sanitá-
ria considerada de risco à saúde, contrarian-
do o disposto no artigo 122 incisos I e XIX 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
DESPACHO DO PREFEITO DE 19/06/2021: POR-
TARIA: 1150, NOMEIA a contar de 19/06/2021 
DHEISON RENAN SILVA, Secretário de Governo.

Você pode acreditar



Terça-feira, 22 de junho de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS
 Diadema

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

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

 
Faço saber que pretendem se casar 

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

Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.

Lavro o presente, que afixo no lugar 
de costume e publico pela Imprensa Local.

Diadema, 22 de junho de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

MARCELO DIAS DE OLIVEIRA e ALINE DA 
SILVA ROCHA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, caminhoneiro, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/11/1975, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANANIAS 
BISPO DE OLIVEIRA e de JUDITE DIAS DOS 
SANTOS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, vendedora, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/07/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
DA SILVA ROCHA e de ELZA BERNARDINA 
SILVA ROCHA;

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e SILVIA 
BELINASI, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, divorciado, motorista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 16/10/1965, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL DOMINGOS 
DOS SANTOS e de TERESA TAVERA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 07/07/1961, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BELINASI e de 
IDALINA RIBEIRO BELINASI;

FLÁVIO SILVA MOREIRA e SARA AZEVEDO 
DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, divorciado, diretor de tecnologia, 
nascido em Cafarnaum - BA, aos 19/05/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de FRAN-
CISCO MOREIRA FILHO e de IZABEL BEN-
TO DA SILVA MOREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, diretora de 
adminsitrativa, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 28/03/2002, residente em Diadema - SP, 
filho de NEVITO DE SOUZA e de MARCIA DE 
AZEVEDO SILVA;

RODRIGO ROCHA CAVALCANTE PEREIRA  e 
DIANA CAMARGO , sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileiro , solteiro, téc. analista de 
suporte pleno, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 25/08/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREI-
RA  e de OCILENE ROCHA CAVALCANTE 
PEREIRA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, funcionária pública , nas-
cido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 04/12/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EFIGENIO BASTOS CAMARGO  e de 
ANA MARTA CAMARGO ;

LINCOLN CESAR ROSA FERREIRA e ANA 
PAULA PATTINI, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, advogado, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
18/07/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EURIPEDES DONIZETE FERREIRA 
e de SILVIA SANDRA ROSA FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogada, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 23/02/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OSVALDO PATTINI JU-
NIOR e de ROSELI DE FATIMA SILVA PATTINI;

ALEXANDRE BARROS BISPO  e JANNINE 
FERREIRA COSMO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, analista de 
sistemas , nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 15/02/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTONIO BISPO  
e de ADELMIRA TEIXEIRA BARROS BISPO ; 
e a pretendente: , divorciado, administradora 
de empresas , nascido em BARBALHA - CE, 
aos 10/12/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO ELIONALDO COSMO  
e de MARIA LIRACI FERREIRA FERREIRA 
COSMO ;

ÉDER DE OLIVEIRA HENRIQUE e SARAH 
VIEIRA DA COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 24/01/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de AIRTON HENRIQUE e de MARIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA HENRIQUE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 31/12/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ODENIR PIRES DA 
COSTA e de MARIA APARECIDA VIEIRA DA 
COSTA;

CESAR AUGUSTO ANDRADE OLIVEIRA e 
PÂMELA YURI KIKUTI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista finan-
ceiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAM-
PO - SP, aos 01/06/1994, residente em São 
Bernardo do Campo - SP, filho de ROBERVAL 
CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA e de ANA 
CRISTINA DE ANDRADE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, consultora 
de relacionamento, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 14/02/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de MARCOS HARUO KIKUTI e de FLO-
RIPES DE AGUIAR KIKUTI;

JOSÉ EDUARDO FERREIRA DA COSTA e 
LUISA PEREIRA GUIMARÃES, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
medico, nascido em NOVA FRIBURGO - RJ, 
aos 04/11/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de TIAGO FERREIRA DA COSTA e de 
MARIA TEREZA HERNANDEZ FERREIRA 
DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, cirurgiã dentista, nascido em 
PASSOS - MG, aos 30/12/1996, residente em 
Passos - MG, filho de LEANDRO CERAVOLO 
GUIMARÃES e de DULCE HELENA PEREIRA 
GUIMARÃES;

SAULO MARCIO DA SILVA e VIVIANE FREI-
TAS MATOS, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, Autonomo, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 07/02/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARIA MARTA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
Salvador - BA, aos 19/10/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO CESAR DE JE-
SUS MATOS e de NEUSA BOMFIM FREITAS;

GENIRALDO SILVA SANTOS e EDJANE DOS 
SANTOS LIMA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pizzaiolo, nascido 
em SÃO SEBASTIÃO - AL, aos 27/02/1991, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
DOS SANTOS e de VALDICE DE LIRA SILVA 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO SE-
BASTIÃO - AL, aos 25/02/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL FERREIRA 
DE LIMA e de IRACEMA DOS SANTOS LIMA;

MARCUS ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS 
SILVA e THAÍS CRISTINA ALVES DE LIMA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 30/05/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ DOS SANTOS SILVA e de SILVIA 
MARIA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascido em DIADEMA - SP, aos 
24/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALMIR FERREIRA DE LIMA e de ADRIANA 
ALVES DE LIMA;

RICARDO CAMPOS DE JESUS  e PATRICIA 
TEIXEIRA DO NASCIMENTO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, aux. 
de produção , nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 24/06/1979, residente em Diadema - SP, fi-
lho de MARIA APARECIDA DE JESUS; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do 
lar , nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1981, 
residente em Diadema - SP, filho de PEDRO 
FRANCISCO  DO NASCIMENTO e de MARIA 
LÚCIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO;

ROBSON DA SILVA DIAS  e TAYLLINE FER-
REIRA SANTOS , sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira , solteiro, vendedor , nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
06/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE DIAS  e de MARIA DO CARMO TI-
BURCIO DA SILVA; e a pretendente: , solteiro, 
balconista , nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 18/06/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO JOSÉ 
DOS SANTOS  e de NAZARE DE FATMNA 
FERREIRA ;

ROBERTO DA SILVA LOPES  e LUCIENE 
FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, policial militar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1970, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRE 
RODRIGUES LOPES e de ODETE BEZERRA 
DA SILVA LOPES; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 03/05/1977, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VITAL FERREIRA DA 
SILVA e de SEVERINA DA LUZ FERREIRA 
DA SILVA;

LEOPOLDO GALHARDO e LUCILEIDE SE-
PEDRO DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/05/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSVAL-
DO GALHARDO e de MARIA PERPETUA 
GALHARDO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, domestica, nascido em 
PAULISTANA - PI, aos 01/10/1982, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIS BIBIANO 
DE SOUSA e de EROTILDES MARIA DE 
SEPEDRO;

CICERO REGINALDO DE OLIVEIRA  e 
CLEONICE ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
fabricação, nascido em Monte Horebe - PB, 
aos 18/10/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CECILIO MIGUEL DE OLIVEIRA e 
de FRANCISCA TARGINO DE ARAUJO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, auxiliar de produção, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 19/11/1970, 
residente em DIADEMA - SP, filho de APARE-
CIDA ALVES;

MAURILIO TADEU DO NASCIMENTO e 
SCARLAT APARECIDA DA SILVA ANA, sen-
do o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, funcionario publico, nascido em 
São Paulo - SP, aos 05/01/1965, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA IZABEL DO 
NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, do lar, nascido em FRAN-
CO DA ROCHA - SP, aos 14/06/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ARISTOBULO DA 
SILVA ANA e de ROSANGELA APARECIDA;

JULIO CESAR GERMANO  e MIQUELE 
RUAMA VIEIRA DE JESUS SOUZA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
vendedor feirante, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 04/08/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de JULIO LIMA DA SILVA  e de MARIA 
ROSA FERREIRA ; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileiro , solteiro, do lar , nascido em 
SANTO ANDRÉ - SP, aos 20/08/1999, residen-
te em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO DE 
JESUS SOUZA  e de ROBERTA MAGDALENA 
VIEIRA ;

LUIS GABRIEL LIMA RODRIGUES e VILMA 
CAMPOS VIEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Santo André - SP, aos 06/08/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de DILSON 
GUIMARÃES RODRIGUES e de MARIA 
JOSÉ CERQUEIRA LIMA RODRIGUES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, vendedora, nascido em Diadema - SP, 
aos 16/04/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ VIEIRA SATELES e de MARIA 
NERY CAMPOS;

JHONNY DE OLIVEIRA SOUSA e THAMIRES 
HENRIQUE DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, 
nascido em LIMOEIRO - PE, aos 22/03/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
BATISTA SOUSA e de MARIA BARBOSA DE 
OLIVEIRA SOUSA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de sala, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 22/02/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALUISIO 
CONSTANTINO DA SILVA e de MIRIAM HEN-
RIQUE SALVADOR DA SILVA;

ALEX SANDER FARIA DE SOUZA e CELES-
TIANE RECH, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, motorista, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 28/09/1971, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FARIA DE 
SOUZA e de SOFIA APARECIDA GARBIN 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em 
DESCANSO - SC, aos 08/03/1976, residente 
em DIADEMA - SP, filho de IDAIR RECH e de 
CELICA DE OLIVEIRA RECH;

RODRIGO OLIVEIRA SILVA e JESSICA DE 
OLIVEIRA ALVES, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nas-
cido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 05/07/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MIGUEL GOMES DA SILVA FILHO e 
de MARCIA BISPO DE OLIVEIRA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, auxiliar administrativo, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 18/05/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VANDERLEI ALVES 
e de VERA REGINA DE OLIVEIRA ALVES;

RODRIGO TAVARES DA SILVA e ANA CARO-
LINE LEME VENTURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 19/09/1990, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSE RINALDO TAVARES DA SILVA 
e de NEIDE ANTONELI TAVARES DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
casado, do lar, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 30/12/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO BATISTA VENTURA e de TANIA 
REGINA LEME DA SILVA;

JORLEI ROGERIO DOS SANTOS e ARIANE 
APARECIDA DO NASCIMENTO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
funcionario publico, nascido em CURITIBA 
- PR, aos 11/08/1973, residente em DIADE-
MA - SP, filho de JOAQUIM VALDIVINO DOS 
SANTOS e de JANAI NASCIMENTO SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, funcionaria publica, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 03/04/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ GONZAGA DO 
NASCIMENTO e de MERCIY MARIA OLIVEI-
RA DO NASCIMENTO;

DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA e MARIA 
KARINA VIEIRA GOMES , sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista , nascido em Itanhomi - MG, aos 
09/10/1983, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSE BATISTA DA SILVA e de MARIA 
GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, repositora 
, nascido em PEDRA BRANCA - CE, aos 
25/03/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDIVANDO BENEDITO GOMES  e 
de JACINTA VIEIRA DE ALMEIDA GOMES ;

LEANDRO CONDURÚ AZZOLINI e ROSIRES 
DE BARROS MARQUES, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de operações, nascido em SÃO PAULO - SP, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
CARLOS AZZOLINI e de MARCIA DA SIL-
VA CONDURÚ AZZOLINI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 15/09/1983, residente em São Paulo - SP, 
filho de MARIO DE OLIVEIRA MARQUES e de 
JOANA APARECIDA DOS REIS MARQUES;

JOSÉ HENRIQUE SANTOS VIEIRA e MIKA-
ÉLLY NONATO BARROS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, militar, 
nascido em PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL, 
aos 02/02/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de AILTON SILVA GREGORIO e de MIS-
SILENE SANTOS VIEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nas-
cido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 
28/12/2002, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANDERSON CAVALCANTE BARROS e de 
MICHELLE NONATO BARROS;

FERNANDO AUGUSTO DA SILVA e BÁRBARA 
DE AMORIM RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, musico, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 30/11/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS 
ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA e de NOEMI 
DA SILVA LIMA; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/01/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADELMO 
BARBOSA RIBEIRO e de ALINE ALVES DE 
AMORIM RIBEIRO;

DEIMOLLE LAURINDO DE ARAUJO e ERICA 
FIRMINO DOS SANTOS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 30/01/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRAN-
CISCO DE ASSIS ARAUJO SALES e de CLEI-
DE LAURINDO PASSOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 08/04/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CLÁUDIO PROFETA DOS SANTOS e de 
MARINILDA FIRMINO DO ROZARIO;

HEGON HERCULANO FERRAZ BRASILEIRO  
e ANA PAULA  ALMEIDA  RAMOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
engenheiro civil , nascido em ALMENARA - 
MG, aos 25/08/1988, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EVANDRO DE OLIVEIRA BRASI-
LEIRO  e de EDITH FERRAZ DE SOUSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
farmaceutica , nascido em ALMENARA - MG, 
aos 14/10/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de OLINDO RAMOS e de VERALUCIA 
ALMEIDA SANTOS ;

BRUNO ALBERTO DA SILVA SANTOS e 
JULIANA FALCÃO CAVALCANTI, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, autonomo, nascido em Diadema - SP, 
aos 22/03/1987, residente em Diadema - SP, 
filho de CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS  
e de MARIA JOSEFA DA SILVA SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
16/06/1988, residente em Diadema - SP, filho 
de ISRAEL JOSE CAVALCANTI e de SUELY 
FALCÃO DA CUNHA;

FRANCISCO CARLOS DA SILVA e SILVANA 
CARVALHO IRIBARRY, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , divorciado, mecânico 
, nascido em ICO - CE, aos 04/05/1968, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
MOURA DA SILVA  e de MARIA DA CONCEI-
ÇÃO DE AQUINO ; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira , divorciado, vendedora , 
nascido em BARREIRAS - BA, aos 29/03/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SILVANO 
IRIBARRY FILHO  e de LEIDE PROSPERO 
DE CARVALHO ;

JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO e LUZIA 
GOMES DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, 
nascido em PRESIDENTE VENCESLAU - SP, 
aos 29/10/1955, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIA JOSÉ AUGUSTA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em TAMBORIL - CE, aos 09/02/1973, 
residente em Diadema - SP, filho de VALTER 
FERREIRA DE SOUSA e de MARGARIDA 
GOMES DE SOUSA;

JOSÉ RONILDO NUNES SABINO e MARIA 
NAZARÉ LOPES VIEIRA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, Pedreiro, 
nascido em Imaculada - PB, aos 30/06/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
SABINO SEGUNDO e de ROSELI NUNES DE 
GOIS; e a pretendente:  nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, Do lar, nascido em Imaculada - PB, 
aos 10/09/1997, residente em Diadema - SP, 
filho de JOAQUIM DE ASSIS VIEIRA e de 

MARIA DE LOURDES LOPES VIEIRA;

WELLINGTON DOS SANTOS e SAMANTA 
ALMEIDA SILVA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 15/08/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SANDRA DE SOUZA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
nutricionista, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO e 
de ANTONIA BEZERRA ALMEIDA DA SILVA;

VAUÍRES VIEIRA JUSTINO e JAQUELINE 
PESSOA SIQUEIRA SILVA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, en-
carregado de logística, nascido em Mombaça 
- CE, aos 17/09/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIO VALMIR JUSTINO 
SOBRINHO e de MARIA VIEIRA JUSTINO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Ourolândia - 
BA, aos 25/01/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GENIVALDO DE JESUS SILVA e 
de JUSCILENE PESSOA SIQUEIRA;

ADRIEL NUNES SANTOS e KAREN COL-
TURATO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
lavanderia, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 29/11/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCIO BORGES 
DOS SANTOS e de MAGDA DE LOURENÇO 
NUNES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, balconista, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 29/10/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EVALDO ANDRÉ DA 
SILVA e de NADIA CRISTINA COLTURATO;

JOÃO FERREIRA DA SILVA e JOSENETE 
DOS SANTOS LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Técnico em 
eletrônica, nascido em Santa Brígida - BA, 
aos 25/08/1970, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSE PEREIRA DA SILVA e de 
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Cuidadora, nascido em Santa Brígida - BA, 
aos 15/09/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERMINO TAVARES LIMA e de MARIA 
DOS SANTOS LIMA;

FRANCISCO DE JESUS JOAQUIM e MAR-
CELE CRISTINA CHAGAS FERNANDES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ambiental, nascido em São Paulo - SP, 
aos 10/01/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO JOAQUIM NETO e de 
MARIA APARECIDA DE JESUS; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tratadora, nascido em DIADEMA - SP, aos 
04/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de APARECIDO ANTONIO FERNANDES e de 
DORALICE CHAGAS FERNANDES;

PAULO GUILHERME  CIPRIANO DA SILVA 
e NATALIA NERY MIRANDA , sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
aux. técnico , nascido em SÃO PAULO , aos 
16/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de REGINALDO CIPRIANO DA SILVA e de 
CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
diretora de escola , nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 18/01/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SERGIO GERMANO MIRANDA  
e de MARINES NERY DA SILVA MIRANDA;

PAULO VICTOR ALVES DE SOUSA e LIVIA 
LUZ DA SILVA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, desenvolvedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 11/11/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LAUDE-
MIR DE SOUSA e de MARGARETE ALVES 
DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo 
André - SP, aos 23/06/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ORLANDO 
VIDAL DA SILVA e de NEUZENI NOVAIS LUZ 
DA SILVA;

JEFFERSON RODRIGUES DE ALMEIDA e 
TALIA APARECIDA DE SOUZA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Estoquista, nascido em DIADEMA - SP, aos 
19/04/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de TERESINHA RODRIGUES ALMEIDA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Do lar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 09/01/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDVALDO RODRIGUES DE SOUZA 
e de DALVA APARECIDA DOS MONTES 
PESSOAS;

EDUARDO AZIMOVAS GILIO e ALINE LOPES 
DE JESUS, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, lider de produção, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 
23/02/1981, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO CARLOS GILIO e de MARIA 
HELENA AZIMOVAS GILIO; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 17/11/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
CESAR DE JESUS e de MARLENE LOPES 
DE SOUZA;

VINICIUS FIORIM BARBOSA BARROSO  e 
RAQUEL DOS SANTOS CORREIA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
analista de negócios , nascido em PETROPO-
LIS -RJ , aos 26/12/1993, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de FRANCISCO JOSE BAR-
ROSO e de ROSANGELA FIORIM BARBOSA 
BARROSO ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, empresária , nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 16/08/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CORREIA 
FILHO e de AMELIA REGINA DOS SANTOS ;

SÉRGIO RODOLFO FERNANDES MELO e 
LETÍCIA PINHEIRO RODRIGUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Assistente operacional, nascido em Diadema 
- SP, aos 13/05/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SEBASTIÃO ALVES MELO e de 
MARCIA FERNANDES CAVALCANTI BEZER-
RA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Estudante, nascido em Icó - CE, aos 
24/06/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EPITÁCIO DIAS RODRIGUES e de 
FRANCISCA PINHEIRO VIANA RODRIGUES;

RAMYLSON ALVES DA COSTA e GEANDRA 
DE SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
sistema, nascido em São Paulo - SP, aos 
14/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RAIMUNDO NONATO DA COSTA e de 
JOSELIA ALVES DA COSTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
comercial, nascido em Diadema - SP, aos 

29/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EVANDRO APARECIDO DA SILVA e de 
DIVANI DA ANUNCIAÇÄO DE SOUZA;

FILIPI CARDOSO DA SILVA e TAWATHA RO-
CHA SILVA, sendo o pretendente: , solteiro, 
AUTONOMO, nascido em DIADEMA - SP, aos 
17/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de NELSON TADEU CARDOSO DA SILVA 
e de DAMIANA SILVESTRE DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
consultora de previdencia, nascido em São 
Paulo - SP, aos 15/02/1998, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de PAULO CESAR GALDINO 
DA SILVA e de MARIA ADRIANA ROCHA;

JOSÉ MERCIANO CARDOSO ALVES e 
JACQUELINE FALCÃO DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Areia - PB, 
aos 05/05/1990, residente em Diadema - SP, 
filho de LUIZ CANDIDO ALVES e de MARIA 
CARDOSO ALVES; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em Lagoa do Itaenga - PE, aos 15/05/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de MARI-
VALDO SEBASTIÃO DA SILVA e de SANDRA 
SEVERINA FALCÃO;

ANGELO FERNANDO PATRICIO SOSA e 
MICHELLE SANTOS DE BARROS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar de vendas, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 12/01/2001, residente em Diadema - SP, 
filho de BERNARDINO SOSA BOGADO e 
de MARIA MARLENE PATRICIO SOSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 
16/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO AILDO DE BARROS e de MARIA 
LUCIENE DOS SANTOS SILVA;

VAILSON ANDRADE SANTANA  e JEANE 
FORTUNA DOS SANTOS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileiro , solteiro, coorde-
nador de estoque , nascido em EUCLIDES DA 
CUNHA - BA, aos 09/04/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ERENITO RIBEIRO 
DE SANTANA  e de MARIA DAS GRAÇAS 
ANDRADE ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, advogada , nascido em 
Aracaju - SE, aos 18/01/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO FORTUNA 
DOS SANTOS e de JOSEFA NEIRY DA SILVA ;

AUDECÍ CÍCERO DA SILVA e JULIA FONSE-
CA DOS SANTOS CARVALHO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante geral, nascido em Agrestina - PE, aos 
15/04/1985, residente em Diadema - SP, filho 
de CÍCERO EUCLIDES DA SILVA e de MARIA 
LUCIENE DOS SANTOS SILVA; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1970, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIZA DA 
FONSECA DOS SANTOS;

EDUARDO TEODOSIO DE AMORIM e CLAU-
DIA CALAZANS DA SILVA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 
08/12/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ELIDIO TEODOSIO DE AMORIM e 
de MARIA DAS DORES DANTAS AMORIM; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido 
em São Bernardo do Campo, aos 16/01/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
GUILHERME DA SILVA FILHO e de MONICA 
GISELE CALAZANS DA SILVA;

FILIPE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA e KARI-
NA CAVALCANTE PAULINO SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
contador, nascido em São Paulo - SP, aos 
22/12/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de WILLIAM ALVES DA SILVA e de ANA 
CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, dentista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
IVAN PAULINO SILVA e de IRANEIDE PEREI-
RA CAVALCANTE SILVA;

CARLOS JEANDER DE VIVEIROS PIMENTEL 
e ANA CINTIA CIRQUEIRA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Estagiário, nascido em Diadema - SP, aos 
04/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ CARLOS PIMENTEL e de MARIA 
DAS DORES VIVEIROS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente 
juridica, nascido em Encruzilhada - BA, aos 
01/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANDRÉ CASSIO ALVES DE SOUSA e de 
ROSANGELA LACERDA SANTOS;

MILTON SANTOS BORGES e EDILENE 
BRITO GOES, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Serra Preta - BA, aos 
28/06/1981, residente em Diadema - SP, filho 
de MÁRIO DIAS BORGES e de OSCARLINA 
FERREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Serra Preta - BA, aos 26/05/1983, 
residente em Diadema - SP, filho de OLAVO 
PAULO GOES e de ERINETE BRITO GOES;

CARLOS JEAN PIMENTEL e RUTE GONÇAL-
VES LIMA, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, Educador, nascido em 
Diadema - SP, aos 09/10/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS PI-
MENTEL e de MARIA DAS DORES VIVEIROS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Autônoma, nascido em Diadema - SP, 
aos 14/07/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DAVID DE SOUZA LIMA e de WILMA 
APARECIDA GONÇALVES LIMA;

FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e THAIS FREI-
TAS DE OLIVEIRA LIMA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de logística, nascido em Diadema - SP, aos 
22/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA e 
de RITA DE CASSIA BARROS; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 15/08/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO 
OLIVEIRA DE LIMA e de LUCIANA FREITAS 
DE OLIVEIRA;
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