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Estado de São Paulo registra maior número de 
pacientes em UTIs desde início da pandemia
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Em janeiro, o ABC deu continui-
dade à redução no número de aci-
dentes e mortes no trânsito veri-
ficada no ano pas sado e atribuída 
às mudanças na mobilidade decor-
rentes da pandemia de covid-19. 
Segundo o Infosiga, base de dados 
gerenciada pelo Detran-SP, ocorrên-
cias nas ruas, avenidas e rodovias da 
região fize ram 13 vítimas fatais no 
mês passado, total 7,1% inferior ao 
apurado em janeiro de 2020. Trata-
se do menor número de mortes 
para meses de janeiro desde a cria-
ção do In fosiga pelo governo do Es-
tado, em 2015.

Os jovens diademenses Fernando 
Silva Pinheiro  e Walther Elias Batista 
da Silva lançaram, em janeiro, startup 
voltada à formação continuada de pro-
fessores. A Kampia tem como foco, 
além da capacitação, a valorização dos 
docentes e da educação. “Pensamos, por 
que não criar um espaço em que os pro-
fessores possam se atualizar com mais 
facilidade e preço acessível? Então, em 
14 de janeiro lançamos oficialmente a 
Kampia, que hoje conta com 11 cursos 
focados em uma educação mais digital”, 
destacou Pinheiro. A plataforma ajuda 
o professor a levar uma educação inova-
dora para a sala de aula.

A Prefeitura de Diadema realizou, 
nesta segunda-feira (22), testes rápidos 
em feirantes para saber se já tiveram 
contato com o coronavírus. A medida faz 
parte da campanha “Sua Vida Importa Pra 
Mim – Diadema Contra o Coronavírus”. 
Foram testados 84 feirantes e, para evitar 
aglomerações, foi realizado agendamento 
prévio. Durante a testagem não foi de-
tectado caso de covid.

Trânsito do ABC 
registrou janeiro 
menos violento 

em seis anos

Jovens de Diadema 
criam startup voltada à 
formação continuada 

de professores

Moeda Pet acontece na 
Sabina no próximo sábado

Prefeitura aplica testes 
rápidos para detecção 
do novo coronavírus 

em feirantes

acidentes

educação santo andré
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A Prefeitura de São Bernardo anun-
ciou, nesta segunda-feira (22), que sus-
pendeu o retorno das aulas presenciais 
nas redes de ensino municipal e estadual, 
previsto para 1º de março. A prefeitura 
também cancelou as reuniões com pais e 
entrega de materiais e uniformes esco-
lares que seriam realizadas nesta sema-
na. As aulas da rede particular de ensino 
também estarão suspensas a partir do dia 
1º de março. A nova previsão de retorno 

São Bernardo adia aulas presenciais e 
anuncia toque de recolher das 22h às 5h
Prefeitura suspendeu as reuniões com pais e entrega de materiais e uniformes 
escolares; aulas da rede particular serão interrompidas a partir de 1º de março

Arquivo/Gabriel Inamine/PMSBC
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duas pessoas morreram em acidentes com automóvel no mês passado na região Prefeitura prevê retorno das aulas presenciais para 15 de março

Não crie limites para si 
mesmo. Você deve ir tão 
longe quanto sua mente 
permitir. O que você mais 
quer pode ser conquistado

“

“

Sol e aumento 
de nuvens de 

manhã. Pancadas 
de chuva à tarde 

e à noite.

Terça- feira 

32º

19º

às salas de aula é 15 de março, segundo 
nota da administração municipal. Ainda 
para conter o avanço da covid-19, a ad-
ministração de São Bernardo vai imple-
mentar toque de recolher entre as 22h e 
às 5h, a partir do próximo sábado (27). A 
prefeitura informou que as medidas têm 
como base aumento da ocupação dos 
leitos de UTI na rede municipal, além 
do avanço da média móvel de óbitos. No 
ABC, apenas São Caetano já retomou 

O Estado de São Paulo bateu nesta segunda-feira (22) 
triste recorde, ao alcançar o maior número de pessoas in-
ternadas em unidades de terapia intensiva (UTI) destinadas 
para pacientes com covid-19 desde o início da pandemia. O 
Estado tem hoje 6.410 pessoas em UTIs. Além disso, 7.196 

Dino Santos/PMD

Arquivo DR

pessoas estão internadas em enfermarias.   A taxa de ocu-
pação de leitos de UTI está hoje em 67,9% no estado. “Ul-
trapassamos o numerário da história da pandemia, fazendo 
com que a atenção precise ser ainda maior”, disse o secre-
tário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn.

as aulas presenciais no último dia 11. 
Em reunião no Consórcio ABC, em 9 
deste mês, as prefeituras de Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra decidiram adiar o retorno das au-
las presenciais nas escolas municipais 
para abril. A Prefeitura de Santo André 
informou que, por enquanto, continua 
mantida para 1º de março a previsão de 
retorno das aulas presenciais em esco-
las públicas. 

Mary Kay ash
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Claudinho assumirá presidência  do Sintracom com 
a proposta de devolver a entidade aos trabalhadores
Atual secretário-geral do sindicato, cujo mandato se encerra em julho próximo, foi eleito presidente em chapa única

Nos últimos dias 18 e 19 o 
Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria da Construção 
e do Mobiliário de São Ber-
nardo e Diadema (Sintracom 
SBC-DMA) realizou eleições 
para definir a diretoria a no 
mandato de 2021-2026. O 
atual secretário-geral Cláu-
dio Bernardo da Silva, o 
Claudinho - cujo mandato se 
encerra no próximo mês de 
julho -, foi eleito presidente 
em chapa única. O advogado, 
que está no Sintracom há 19 
anos, afirmou ao Diário Re
gional que tem como meta 
devolver o sindicato para os 
trabalhadores. “O Sintracom 
representa uma classe, que 
tem o direito à voz e à vez.”

Por que chapa única e 
sem a presença do atual 
presidente na composição?

A atual diretoria em re-
união e em comum acordo 
decidiu que não queria mais 
o comando do Admilson 
(Oliveira), e nem ele na com-
posição da chapa. Entendeu 
que ele abandonou a luta 
dos trabalhadores ao léu, 
preocupando-se apenas com 
as questões partidárias pes-

soais. Diante desses fatos, 
acharam por bem montar a 
chapa sem sua participação e 
retomar as lutas dos trabalha-
dores que é o sentido deste e 
de qualquer sindicato existir.

Porém, o senhor ainda 
faz parte da atual gestão.

Correto. Porém, agora fui 
eleito presidente com os mes-
mos colegas que lutam a fa-
vor dos trabalhadores. Com-
pletamos a chapa com novos 
nomes representativos dessa 
coletividade.

Qual sua principal ban
deira ao assumir o coman
do do sindicato?

Devolver o Sintracom para 
os trabalhadores, a fim de que 
participem da entidade de 
forma ativa. Afinal de contas, 
ninguém e representante de 
si mesmo. O Sintracom re-
presenta uma classe, que tem 
o direito à voz e à vez.

Vamos iniciar, a partir da 
posse, uma campanha de sin-
dicalização, mostrando a im-
portância da entidade, princi-
palmente em um país que tolhe 
direitos dos trabalhadores.

Como o senhor avalia as 
dificuldades dos sindicatos 

PF indicia Gilberto Kassab por crimes eleitorais
A Polícia Federal indiciou, 

nesta segunda-feira (22) o 
presidente nacional do PSD, 
Gilberto Kassab, seu irmão 
Renato Kassab e o ex-tesou-
reiro do partido Flávio Cas-
telli Chuery pelos crimes de 
corrupção passiva, falsidade 
ideológica eleitoral, lavagem 
de dinheiro e associação 
criminosa.

O indiciamento marca a 
conclusão, pela corporação, 
de investigação da Operação 
Lava Jato aberta com base 
nas delações premiadas de 
executivos do Grupo J&F, 
entre eles o empresário 
Wesley Batista. Os crimes 

pelos quais os suspeitos 
foram indiciados, cujas pe-
nas variam de 3 a 12 anos de 
prisão, teriam sido cometidos 
entre 2010 e 2016 por meio 
do pagamento de propinas e 
doações eleitorais com con-
trapartida de apoio político. 
A Polícia Federal informou 
que o inquérito e o relatório 
foram entregues à 1ª Zona 
Eleitoral de São Paulo para as 
providências cabíveis.

“Além da colaboração 
premiada, foram realizadas 
diversas outras diligências, 
dentre elas: quebra dos sigilos 
bancário e fiscal dos investi-
gados e das empresas por eles 

utilizadas, análise de material 
em sede de busca e apreensão, 
análise conversas por aplicati-
vos de mensagens e a oitiva de 
testemunhas e de outras pes-
soas relacionadas aos fatos”, 

Kassab foi indiciado por corrupção passiva

Arquivo

acrescenta a Polícia Federal.
n DEFESA
A reportagem procurou 

a assessoria de imprensa de 
Kassab, mas não obteve retor-
no até o momento. (AE)

com as medidas antisindi
cais do governo federal?

Dificuldades existem com 
o fim do Imposto Sindical. 
Esse governo não pensa nos 
trabalhadores e também não 
pensa nos que mais precisam 
das políticas públicas. Só 
pensa em dinheiro, em lucro.

Nosso trabalho é con-
scientizar a nossa base e da 
importância do Sintracom 
em diversas conquistas efeti-

vadas nas convenções coleti-
vas, que só foram efetivadas 
depois de muitas lutas e tra-
balho. Desse ponto, manter 
essas conquistas, significati-
vas, não abrimos mão.

Há quanto tempo o sr. 
faz parte do Sintracom?

Não caí de paraquedas 
no sindicato. Tenho uma 
história de lutas e compro-
missos ao longo de quase 
duas décadas.

Reprodução/Facebook/TV São Bernardo

Cláudio Bernardo: “vamos iniciar, a partir da posse, uma campanha de sindicalização”

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

Você pode acreditar

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

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

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

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Quais serão as priori
dades em sua gestão?

Vamos buscar parceiros 
para ampliar os benefícios 
aos nossos associados, como 
desconto em universidade, 
em escolas de idiomas e ou-
tros. Dessa forma, incenti-
vamos o aprimoramento e 
aperfeiçoamento ao trabalha-
dor, agregando valor maior a 
experiência que ele já possui.

Como o senhor avalia a 

situação política do país?
Preocupante, principal-

mente por assistirmos a uma 
escalada antidemocrática e 
por políticas públicas que 
visam o achatamento sa-
larial e a retirada, quase na 
mão grande, de direitos que 
foram caros aos trabalha-
dores, o que leva a um pro-
cesso acelerado de empo-
brecimento da maioria dos 
trabalhadores.

PRINCIPAIS PROPOSTAS

. Promover diálogo transparente com a base 
de trabalhadores das categorias representa-
das pelo Sintracom
. Estabelecer relação democrática entre direto-
ria e trabalhadores
. Discutir com a base os rumos da organiza-
ção sindical
. Fortalecer a atuação sindical por meio de cam-
panha de filiação e de formação política prota-
gonizada pelos sindicalizados e pela diretoria
. Ampliar o número de sindicalizados na base
. Manter e ampliar a política cultural desportiva 
em favor de trabalhadores artistas e esportistas
. Defesa intransigente das pautas e campa-
nhas salariais
. Defender a PLR para todos os trabalhadores
. Lutar pela conquista de convênio médico 
para toda a família do trabalhador
. Campanha permanente de valorização dos 
profissionais de todas as categorias repre-
sentadas e estímulo à formação do jovem 
iniciante
. Ampliar a atuação do Sindicato Cidadão 
junto às comunidades com informações e 
prestação de serviços

Avaliação positiva do governo 
Jair Bolsonaro cai para 33%

A popularidade do presi-
dente Jair Bolsonaro caiu nos 
primeiros meses de 2021 e 
voltou ao patamar de maio do 
ano passado, aponta pesquisa 
realizada pela Confederação Na-
cional do Transporte (CNT) em 
parceria com o Instituto MDA.

A avaliação positiva do go-
verno (ótimo e bom) caiu de 41% 
em outubro de 2020 para 33% 
em fevereiro deste ano. A queda 
de oito pontos levou o índice 
ao mesmo patamar de maio de 
2020, quando 32% avaliavam 
positivamente a gestão.

A avaliação negativa (ruim 
e péssimo) subiu de 27% para 

35% de outubro para fevereiro. 
Outros 30% consideram a ad-
ministração regular. 

A aprovação pessoal de 
Bolsonaro também caiu oito 
pontos em quatro meses, indo 
de 52% para 44%. A rejeição 
subiu de 43% para 51% no 
mesmo período. Ou seja, a 
quantidade de reprovação su-
perou a de aprovação.

A pesquisa foi feita com 
2.002 entrevistados em 137 
municípios do Brasil de 18 
a 20 de fevereiro. A margem 
de erro é de dois pontos por-
centuais com 95% de nível de 
confiança. (AE)



Nacional
jornalismo@diarioregional.com.br

Terça-feira, 23 de fevereiro de 20213

São Paulo atinge pico de internações 
durante a pandemia de coronavírus
Atualmente, a taxa de ocupação de leitos no Estado de São Paulo está em 67,9%

Governo do Estado de SP

Gorinchteyn: “houve incremento de 5,6% nas internações”

O Estado de São Paulo 
atingiu seu maior número de in
ternações desde o início da pan
demia de coronavírus. Houve 
incremento de 5,6% em relação 
a semana anterior e o governo 
avisou que está alerta para o 
problema. “Nossa atenção está 
ainda maior. Esse incremento 
de 5,6% no número de inter
nações mostra o quanto existe 
a circulação intensa do vírus. 
Em julho de 2020 tivemos o 
pico de 6.250 pessoas inter
nadas, agora atingimos nesta 
segunda, o número de 6.410 
pacientes internados em UTI. 
Ultrapassamos o maior núme
ro da história da pandemia”, 
destacou Jean Gorinchteyn, 
secretário da Saúde.

Algumas cidades do inte
rior do Estado, por causa do 
aumento da pandemia e do 
colapso no sistema de saúde, 
decretaram “lockdown”, para 
tentar reduzir a transmissão 
do vírus. Araraquara é um 
desses municípios que fechou 
tudo para tentar conter a con
taminação. Ao mesmo tempo, 
o governo vem ampliando a 
oferta de leitos, mas a situação 
parece que pode ser replicada 
para outras cidades.

Segundo João Gabbardo, 

coordenador executivo do 
Centro de Contingência da Co
vid19, é preocupante a situa
ção no Interior do Estado. “O 
Centro de Contingência apre
sentou recomendações ex
traordinárias e o governo está 
fazendo análise disso. Essas 
medidas adicionais ao Plano 
São Paulo serão anunciadas na 
quartafeira, para entrarem em 
vigor na sextafeira. Entre elas 
está a redução da mobilidade, 
que é o que podemos fazer 
nesse momento para reduzir a 
transmissibilidade”, disse.

Para Paulo Menezes, coor
denador do Centro de Con
tingência da Covid19, todas 
as medidas serão importantes 
para tentar conter o avanço 
da doença nas cidades paulis
tas. “Alguns municípios têm 
intensificado medidas de re
strição além do que o Plano 
São Paulo coloca. Isso deve 
auxiliar na redução da trans
missão”, afirmou.

n LEITOS
Atualmente, a taxa de ocu

pação de leitos no Estado de 
São Paulo está em 67,9%. Nes
ta segundafeira, 22, foram 
registrados 1.978 477 casos, 
sendo 2.550 nas últimas 24 

horas, e o Estado atingiu a 
marca de 57.842 mortes, sen
do 43 óbitos registrados nas 
últimas 24 horas.

Outro ponto importante 
para a redução da transmissão 
é a vacinação. Na próxima 
sextafeira, o governo vai anun
ciar quais serão as novas faixas 
etárias de imunização. Nesta 
segundafeira, o Estado atingiu 
a marca de 2.033.582 pessoas 
vacinadas, segundo Regiane 
de Paula, coordenadora de con
trole de doenças da Secretaria 

de Estado da Saúde.
Doria anunciou também 

que a partir de hoje (23), o Insti
tuto Butantan começará a en
viar a remessa de 3,4 milhões de 
doses da Coronavac, ao Minis
tério da Saúde. De acordo com 
o governador, serão en tregues 
em média 426 mil doses diárias 
do imunizante para a pasta. 
Doria disse, ainda, que estará 
hoje, às 9h, no Butantan  que 
completa 120 anos  acompa
nhando a entrega de doses da 
vacina para a pasta. (AE)

Chuvas estragam vacinas contra a 
covid-19 em cidade de Minas

Acre decreta estado de calamidade 
pública devido a enchentes

Bio-Manguinhos deve liberar 
vacinas importadas na quarta

As chuvas que mataram ao 
menos cinco moradores de San
ta Maria de Itabira, na região 
central de Minas Gerais, no úl
timo fim de semana, também 
estragaram doses das vacinas 
contra covid19 que a Secretaria 
Municipal de Saúde recebeu 
para imunizar grupos prioritári
os (idosos, profissionais de saúde e 
idosos que vivem em instituições 
de longa permanência).

Segundo a secretária de 
Saúde do município, Janaína 
Machado dos Santos, a água e 
o barro que invadiram a Uni
dade Básica de Saúde (UBS) 
Lincoln Martins Moreira pen
etraram no refrigerador onde 
os frascos de vacina estavam 
armazenados.

“Perdemos todas as vaci
nas que ainda tínhamos guar
dadas”, disse a secretária. A 
quantidade de doses perdi
das ainda está sendo cont
abilizada, mas, para Janaína, 
qualquer perda, por menor 
que seja, significa enorme 
prejuízo, principalmente di

O governador do Acre, Glad
son Cameli, decretou estado de 
calamidade pública em dez ci
dades do estado, em virtude das 
cheias dos rios. Cerca de 130 mil 
pessoas foram afetadas no es
tado até agora. O decreto, pub
licado nesta segundafeira (22) 
em edição extra do Diário Ofi-
cial do estado, incluiu, além 
da capital, Rio Branco, os mu
nicípios de Cruzeiro do Sul, 
Feijó, Jordão, Mâncio Lima, 
Porto Walter, Rodrigues 
Alves, Santa Rosa do Purus, 
Sena Madureira e Tarauacá.

De acordo com o governo 
do estado, alguns municípios 
têm registrado inundações 
históricas, com milhares de 
famílias desabrigadas. Cameli 
já havia decretado situação de 
emergência. A diferença é que 
agora o estado reconhece a ne
cessidade de ajuda financeira 
do governo federal para en
frentar a crise, bem como para 
prestação de assistência hu
manitária à população afetada.

O governo apontou ainda 

O Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio
Manguinhos/Fiocruz) espera 
concluir na madrugada de 
quartafeira (24) a rotulagem e 
a análise de 2 milhões de doses 
prontas da vacina Oxford/As
traZeneca que chegarão da Ín
dia hoje (23).

O avião com as doses já 
decolou de Mumbai, na Ín
dia, e a carga deve desem
barcar em São Paulo às 6h55. 
Após os trâmites alfande
gários, as doses serão levadas 
ao Rio de Janeiro, onde fica 
BioManguinhos.

Na Fiocruz, haverá con
ferência de temperatura e in
tegridade da carga, e as vaci
nas receberão etiquetas com 
informações em português e 
terão amostras encaminhadas 
para análise de protocolo e lib
eração pelo Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS/Fiocruz).

A importação de doses 
prontas é uma estratégia para
lela à produção de vacinas ac

ante da escassez do produto. 
De acordo com Janaína, 

os frascos inutilizados fa
zem parte do lote com que a 
prefeitura previa começar a 
vacinar os primeiros idosos 
da zona rural da cidade, lo
calizada a 150 quilômetros de 
Belo Horizonte.

“A previsão era começarmos 
a vacinálos na semana passada, 
entre quinta e sextafeira, mas 
a chuva atrapalhou o crono
grama. Estávamos aguardando 
as chuvas diminuírem para dar
mos continuidade à vacinação”, 
acrescentou a secretária.

O prejuízo provocado pelas 
chuvas à Secretaria de Saúde 
não se limita às vacinas. “O 
prédio da secretaria também 
foi afetado. Perdemos pedidos 
de exames, prontuários, docu
mentos do conselho de saúde. 
Ainda estamos checando se 
houve danos materiais e aos eq
uipamentos. Até porque ainda 
não tivemos acesso aos postos 
de atendimento da zona rural.” 
(Agência Brasil)

recuo nas cheias dos rios em 
nove municípios. Entre os 
mananciais que apresentaram 
vazante estão o Rio Acre, em Rio 
Branco, com 15,43 metros (m); 
o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, 
com 14,31m; o Rio Tarauacá, 
no município de Tarauacá, com 
9,40m; o Rio Envira, em Feijó, 
com 14,49m; e o Rio Purus, em 
Santa Rosa, com 6,84m.

As enchentes não são a 
única crise enfrentada no esta
do, que enfrenta também au
mento no número de mortes 
por covid19, resultado de 
uma saturação no sistema pú
blico de saúde. A dengue tam
bém tem sido um problema. 
O governo estadual estima 
que a dengue seja responsável 
por 80% da demanda nas uni
dades de pronto atendimento 
de Rio Branco, chegando a 8,6 
mil casos suspeitos.

Com o acúmulo de proble
mas vividos pelo Acre, o presi
dente Jair Bolsonaro decidiu 
visitar o estado nesta quarta
feira (24). (Agência Brasil)

ertada entre a AstraZe neca 
e a Fiocruz. Para acelerar a 
disponibilidade de vacinas à 
população, 2 milhões de doses 
já foram trazidas da Índia em 
janeiro e está previsto um to
tal de 10 milhões de doses 
prontas a serem importadas. 
Além dos 2 milhões que che
gam hoje ao país, mais 8 mil
hões estão previstas para os 
próximos dois meses. 

Enquanto negocia a che
gada das doses prontas, a 
Fiocruz trabalha na produção 
local das vacinas Oxford/
AstraZeneca. Segundo o 
acor do com a farmacêutica 
anglosueca, a Fiocruz vai 
produzir 100,4 milhões de 
doses de vacinas até julho, 
a partir de um ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) im
portado. A primeira remessa 
desse insumo já chegou ao 
BioManguinhos e o primeiro 
milhão de doses produzido na 
Fiocruz tem entrega prevista 
para o período de 15 a 19 de 
março. (Agência Brasil)

Guarda Municipal autua festa 
clandestina em Ribeirão Pires

Santo André prossegue com vacinação 
contra covid de idosos acima de 84 anos

 Guarda Municipal de 
Ribeirão Pires acabou na 
tarde deste domingo (21) 
com uma festa clandestina 
na Chácara do Edi, no bairro 
São Caetaninho. 

Cerca de 100 pessoas es
tavam no local, que não pos
sui alvará para promo ver fes
tas, tampouco documentação 
regularizada. Um show de pa
gode acontecia na chácara no 
momento da autuação.

O caso será encaminha

Moradores de Santo An
dré com 84 anos ou mais 
que não se vacinaram con
tra a covid19 ainda podem 
ser imunizados no sistema 
drivethru. É necessário fazer 
agendamento no site psa.san
toandre.br/vacinacovid, onde 
o munícipe tem acesso às da
tas e horários disponíveis.

A vacinação está aconte
cendo na Craisa (acesso pelo 
portão 5, da rua Varsóvia), Es
tádio Bruno Daniel (Rua 24 de 
maio  Vila América) e no es

do ao Poder Judiciário para 
que o proprietário seja mul
tado, já que o mesmo não 
estava no local no momento 
do flagrante. 

“Continuamos atuando 
para garantir o cumprimento 
do Decreto Estadual e as nor
mas do Plano São Paulo, a fim 
de evitar aglomerações e ten
tar conter o avanço da covid”, 
comentou o comandante da 
Guarda Municipal, Sandro 
Torres. (Reportagem Local)

tacionamento do Grand Plaza 
Shopping (Avenida Industrial, 
600, com acesso pelo portão 
do Centro Empresarial).

Quem não tem a possibi
lidade de ir de carro pode ligar 
ou ir à unidade de saúde mais 
próxima e fazer o agendamen
to para a vacinação. Outra 
opção é se dirigir ao Centro 
Covid (Avenida Ramiro Col
leoni, 220), onde os idosos 
também podem ser atendi
dos sem sistema drivethru. 
(Reportagem Local)

AINDA 
É NOTÍCIA
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Intervenção de Bolsonaro na Petrobras 
derrete ações de estatais e derruba Bolsa
Mercado não reagiu bem ao anúncio de troca na presidência da petrolífera e papéis da empresa caíram mais de 21%

A intervenção do presiden-
te Jair Bolsonaro na Petrobras, 
com o anúncio, na última sex-
ta-feira, de que trocaria o pre-
sidente da estatal, trouxe forte 
impacto para o mercado fi-
nanceiro ontem (22). As ações 
da petrolífera, claro, lidera ram 
as perdas do Ibovespa, com 
queda de mais de 21%.

Porém, os efeitos não se 
res tringiram à petrolífera. 
Os papéis de outras esta-
tais também tiveram queda 
forte: Banco do Brasil caiu 
11,06% e Eletrobrás, cerca 
de 0,69%, após recuar mais 
de 7% no começo do pregão.

Em resposta, a Bolsa bra-
sileira (B3) fechou em queda de 
4,87%, aos 112.667,70 pontos, 
maior queda para um único dia 
desde 24 de abril e menor va-
lor de fechamento desde 3 de 
dezembro. Na mínima do dia, o 
Ibovespa tocou os 111.650,26 
pontos, menor nível intradia 
desde 2 de dezembro. 

Os papéis ON e PN da Petro-
brás tiveram quedas de 20,48% 
e 21,15%, respecti va mente. “So-
zinhas, as duas ações da Pe tro-
bras derrubaram mais de dois 
mil pontos do índice”, des-

tacou João Vitor Freitas, ana-
lista da Toro Investimentos.

Perto do fim da sessão, a 
notícia de que um juiz fede-
ral de primeira instância em 
Minas Gerais determinou que  
Bolsonaro preste informações 
em 72 horas sobre a troca de 
comando na estatal levantou o 
temor de que a questão venha 
a ser judicializada, inclusive 
no exterior, observou um ope-
rador. A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), por sua 
vez, anunciou a abertura de 
um processo para investigar a 
troca no comando da estatal.

Somente ontem, a perda 
em valor de mercado da com-
panhia somou R$ 73,2 bilhões. 
No pregão anterior, depois das 
ameaças do presidente, houve 
perda de R$ 28,2 bilhões.

Ontem, casas como XP, 
Bradesco BBI e Credit Suisse 
reduziram o preço-alvo e cor-
taram a recomendação para 
as ações da petrolífera – o JP 
Morgan, por sua vez,  rebaixou 
a recomendação para os bonds 
da empresa. “Evidentemente, 
temos uma situação negativa 
não apenas para os papéis da 
Petrobras, como também para 

os ativos brasileiros em geral, 
levando o mercado a reprecifi-
car o ‘risco Bolsonaro’”, disse 
Pedro Paulo Silveira, gestor da 
Nova Futura Investimentos.

Colocando o cenário macro 
em revisão, a Ativa Investimen-
tos prevê câmbio e juros mais 
elevados, deterioração fiscal 
possivelmente maior e Produto 
Interno Bruto (PIB) mais baixo. 
“O discurso dele (Bolsonaro) 
tor na-se populista quando se 

vale de uma tentativa de colo-
car o povo como explorado. Ao 
afirmar que não vai interferir e 
adiciona um ‘mas’, o presidente 
está justificando a interferência, 
o que implica incoerênci a”, ob-
servou em nota Étore Sanchez, 
economista-chefe da Ativa.

n CÂMBIO
O câmbio também foi afeta-

do pela pressão interna causa-
da pela interferência na Petro-

Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo

Ações ON e PN da Petrobras tiveram perdas superiores a 20% no pregão de ontem

bras. O dólar fechou em alta 
de 1,27%, cotado a R$ 5,4539, 
mas chegou a bater em R$ 5,53 
na máxima do dia. O leilão de 
US$ 1 bilhão de dólares feito 
pelo Banco Central teve efeito 
mo derado sob a moeda. A tur-
bulência também faz crescer a 
aposta na alta dos juros: cresce-
ram as projeções de aumentos 
de 0,5 ponto porcentual da Se-
lic, a taxa básica de juros bra-
sileira, em março e maio. (AE)

PEC Emergencial revoga piso de gastos em Saúde e educação

A minuta da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que recria o auxílio emergen-
cial prevê o fim dos porcentuais 
mínimos de gastos em Saúde e 
educação, tanto na União quan-
to em Estados e municípios.

Essa proposta já havia sido 
cogitada pela equipe do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, no 
final de 2019, quando foi enviada 
a PEC do pacto federativo, mas 
perdeu força diante de forte re-
sistência. Como resultado, a pro-
posta passou a ser apenas fundir 
os mínimos em Saúde e educação 
para que os gestores tivessem 
mais flexibilidade na aplicação 
dos recursos. Agora, o relator, 
senador Marcio Bittar (MDB-
AC), retoma a ideia original.

Caso a iniciativa seja apro-
vada pelo Congresso, deputa dos 
federais e estaduais e ve readores 
terão de decidir ano a ano qual 
será o montante de recursos des-
tinado à educação e à Saúde, dis-

putando espaço com outras de-
mandas dentro do Orçamento.

Hoje, Estados e Distrito Fe-
deral precisam destinar 12% 
das receitas às ações de saúde. 
Os municípios têm de aplicar o 
equivalente a 15%. Na União, 
esse porcentual também era de 
15% da receita corrente líquida 
até 2017, quando o piso passou 
a ser atualizado pela inflação.

Na educação, o mínimo é de 

25% das receitas com impos-
tos para Estados e municípios. 
Na União, o piso era de 18% até 
2017, quando o valor passou a 
ser atualizado pela inflação.

Desde a década de 1930, 
quando a Constituição passou 
a prever porcentual de aplica-
ção mínima na educação, o piso 
dei xou de existir apenas em 
períodos autoritários: durante 
o Estado Novo de Getúlio Var-

Pisos terão de ser decididos anualmente nas Casas legislativas

Arquivo

Doria anuncia programa de emprego de 
100 mil vagas e remuneração de R$ 450 

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou ontem (22) 
novo programa de empregos, 
promovido pelo governo es-
tadual, que prevê a criação 
de 100 mil vagas de trabalho 
com remuneração mensal de 
até R$ 450 pelo Bolsa Traba-
lho. O programa inclui jor-
nada de trabalho reduzida e 
capa citação profissional.

“São 100 mil vagas de em-
prego e de oportunidade de 
trabalho. Trinta mil vagas se-
rão abertas a partir da próxi-
ma semana, a partir de 1º de 
março, e outras 70 mil a partir 
de 1º de maio”, disse Doria.

Segundo informou a se-
cretária estadual de Desen-
volvimento Econômico, Pa-
tricia Ellen, o projeto depende 
de aprovação da Assembleia 
Legislativa (Alesp) para que 
o pagamento seja estendido 
por até cinco meses.

A previsão é de que o Exe-
cutivo apresente o texto à Ca-

sa até a próxima sexta-feira.
O Programa Emergencial 

de Auxílio-Desemprego (Pead), 
também conhecido co mo Fren-
te de Trabalho, passou por re-
formulação. O projeto deverá 
beneficiar 70 mil bolsistas até 
o final do ano  em parceria com 
as prefeituras. As principais 
mudanças na proposta são o 
aumento do valor do auxílio, 
a possibilidade de órgãos pú-
blicos (como prefeituras) am-
pliarem as bolsas e inclusão de 
novos serviços de trabalho.

Dentre as atividades labo-
rais da iniciativa, novos serviços 
poderão ser incluídos, como 
a contratação de mães e pais 
para atuar nas escolas, apoi-
ando na retomada das aulas.

Patricia Ellen anunciou ain-
da que o governo encaminhará 
outro projeto de lei à Alesp a 
fim de viabilizar pagamento de 
R$ 210 para 30 mil alunos ma-
triculados nos cursos do Via Rá-
pida. (Reportagem Local/AE)

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,453 R$ 5,454
Turismo R$ 5,45 R$ 5,62

Volume: R$ 84,31 bilhões
Maiores altas:  Americanas PN 
(19,88%), Embraer ON (7,40%)
Maiores baixas:   Petrobras ON 
(-21,51%), Petrobras ON (-20,48%)
Variação em 2021: -5,33%
Variação no mês:  -2,09%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,632 R$ 6,634
Turismo R$ 6,63 R$ 6,84

gas (1937-1946) e no período 
de 1967 a 1988, sob a Carta ou -
torgada pelo Regime Militar. A 
vinculação da saúde foi incluí-
da na atual Constituição.

O texto, ao qual o Estadão 
teve acesso, tem a marca de 
horário de 22h25 de domingo 
e foi encaminhada às lideranças 
para uma rodada de avaliação, 
antes de ser protocolado pelo re-
lator. Por isso, ainda pode sofrer 
alterações. Na minuta, os artigos 
da Constituição que preveem os 
mínimos em Saúde e educação 
são simplesmente revogados.

“A desvinculação não pode 
ser aprovada de forma algeirada 
e oportunista no contexto da 
pandemia. Os recursos da educa-
ção precisam ser protegidos das 
pressões de curo-prazo e do pop-
ulismo”, criticou, em nota, o To-
dos Pela Educação. Para o movi-
mento, a desvinculação pode 
levar à “redução su bstancial” dos 
gastos com educação. (AE)

Medida, se aprovada, valerá para União, Estados e municípios; deputados e vereadores decidirão valor anualmente
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O ABC deu continuidade, 
em janeiro, à redução nas es-
tatísticas de acidentes e mortes 
no trânsito verificada no ano 
pas sado e atribuída às mudan-
ças na mobilidade decorren-
tes da pandemia de covid-19.

Segundo o Infosiga, base de 
dados gerenciada pelo Detran-
SP, ocorrências nas ruas, aveni-
das e rodovias da região fize-
ram 13 vítimas fatais no mês 
passado, total 7,1% inferior ao 
apurado em janeiro de 2020.

Trata-se do menor número 
de mortes para meses de ja-
neiro desde a criação do In-
fosiga pelo governo do Es tado, 
em 2015 (veja tabela). 

Os motociclistas lideraram 
as estatísticas de fatalidade 

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Com 13 mortes, trânsito do ABC teve 
janeiro menos violento em seis anos

Drive-thru do Moeda Pet acontece no 
estacionamento da Sabina no sábado
Por conta da estrutura 

montada no estacionamento 
do Paço de Santo André para o 
drive-thru da vacinação contra 
a covid-19, a segunda edição do 
ano do Moeda Pet acontecerá 
no estacionamento da Sabina 
Escola Parque do Conhecimen-
to (rua Juquiá, s/n,  Vila Eldizia), 
no próximo sábado (27), das 
10h às 15h. O programa pro-
move a troca de garrafas PET 
por rações para cães e gatos 
todo último sábado do mês.

“O formato continua sendo 
drive-thru, para que quem quis-
er participar do programa não 
precise sair do carro e possa co-
laborar em segurança”, afirmou 
o secretário de Meio Ambiente, 
Fabio Picarelli. 

O programa impacta  posi-
tivamente na alimentação dos 
pets, favorecendo os muníci-
pes e as protetoras de animais 
que precisam dessa contri-
buição para alimentar os ani-
mais, ainda mais em tempos 
de pandemia.

Cada quilo de garrafa plásti-
ca – 26 garrafas de um litro ou 

20 garrafas de dois litros – é 
trocado por um quilo de ração. 
Quem participa pode levar o ali-
mento para casa ou fazer a doa-
ção no local, destinando a ração 
para a União Andreense Prote-
tora dos Animais (Uapa), enti-
dade que faz a distribuição entre 
os protetores independentes ca-
dastrados. Quem não conseguir 
juntar um quilo de garrafas pode 
apenas doar as que acumulou. 

Nesse caso, a arrecadação de ra-
ções será revertida para os pro-
tetoras de animais.

“Além do impacto na causa 
animal, o programa Moeda Pet 
também protege o meio ambi-
ente ao retirar plástico de circu-
lação”, reforçou o secretário.

Em 2020, o Moeda Pet foi 
responsável pela distribuição de 
aproximadamente três tonela-
das de ração. (RL)

Programa que possibilita a troca de garrafas PET por ração

Alex Cavanha/PSA
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ESTATÍSTICAS DO TRÂNSITO NO ABC
Número de acidentes caiu 3,6% em janeiro e de mortes, 7,1%

Fonte: Infosiga/Governo do Estado de São Paulo

Anderson Amaral/Especial para o DR

Município  Acidentes  Mortes
 Jan/20 Jan/21 Var. (%) Jan/20 Jan/21 Var. (%)
Diadema 118 95 -19,5 7 - -100,0
Mauá 89 98 +10,1 2 2 0,0
Ribeirão Pires 39 42 +10,5 - 2 -
Rio Grande da Serra 6 4 -33,3 - - -
Santo André 180 167 -7,2 - 3 -
São Bernardo 210 214 +1,9 4 5 +25,0
São Caetano 28 26 -7,1 1 1 0,0
ABC 670 646 -3,6 14 13 -7,1

em janeiro com seis óbitos no 
ABC, seguidos por pedestre s 
(três), ocupan tes de auto mó-
veis (dois), ciclistas e ocupan -
tes de caminhão (um cada).

Ainda segundo o Infosi ga, 
os jovens continuam sendo as 
principais vítimas do trânsito 
nos sete municípios. Do total 
de 13 mortes registradas no 
mês passado, cinco (38,5%) 
concentram-se na fai xa etá-
ria entre 18 e 29 anos. 

Alysson Coimbra, coorde-
nador da Mobilização Nacio-
nal de Médicos e Psicólogos 
Espe cialistas em Trânsito, 
afirmou que reduzir mortes 
e aciden tes de trânsito no 
Brasil é uma for ma imediata 
de ajudar o processo de reto-
mada do crescimento econô-
mico em meio à pandemia, 
além de ser uma ques tão ur-
gente de saúde pública. 

“A queda no número de 
acidentes desafoga não só os 
gastos com saúde e Previ-
dên cia, como ajuda a manter 
ativa grande parte da força de 
produção, uma vez que as 
maiores vítimas do trânsito 
são jovens”, disse Coimbra.

“Uma redução no número 

de acidentes liberaria recursos 
para investimentos em setores 
estratégicos e alavancaria a 
economia, além de permitir 
a ampliação de programas de 
auxílio e renda”, prosseguiu.

n ACIDENTES
O Infosiga também apu rou 

queda de 3,6% no número de 

acidentes nas ruas, avenidas e 
rodovias da região em janei ro 
ante o mesmo mês de 2020, 
para 646 ocorrências.

Na mesma comparação, o 
total de acidentes fatais caiu 
18,8% em janeiro, para 13, 
menor patamar desde 2015; 
e o número de acidentes não 
fatais recuou 3,1%, para 633.

Quase 30% dos acidentes  
ocorrem nos fins de semana (da 
noite de sexta-feira à noite de do-
mingo).  Do total de ocorrências 
registradas em janeiro no ABC, 
6,9% ocorre ram nas tardes de 
sábado, 6,2% nas noites de do-
mingo, 5,7% nas noites de sex-
ta, 5,4% nas tardes de domingo 
e 4,7% nas noites de sábado.

n O NÚMERO

646
acidentes de trânsito foram 
registrados no ABC no mês 
passado, segundo o Infosiga

Prefeitura de 
Diadema aplica 

testes rápidos para 
covid em feirantes

A Prefeitura de Diadema 
realizou nesta segunda-
feira (22), no Centro de 
Referência de Segurança 
Alimentar e Nutricional de 
Diadema (Cresand), testes 
rápidos para a covid em 
feirantes, a fim de saber se 
já tiveram contato com o 
vírus. A medida faz parte 
da campanha “Sua Vida Im-
porta Pra Mim – Diadema 
Contra o Coronavírus”, que 
a administração vem reali-
zando em toda a cidade.

Foram testados 84 fei-
rantes e, para evitar aglo-
merações, foi realizado 
agen damento prévio e a te-
stagem aplicada em grupo 
de 20 pessoas. O resultado 
ficava pronto em 15 minu-
tos e os permissionários 
respon deram a inquérito 
sorológico, com perguntas 
sobre sua saúde. Durante a 
testagem não foi detectado 
nenhum caso de covid.  

Maria de Fátima do Nas-
cimento, há 15 anos trabal-
hando como feirante, com-
pareceu ao Cresand para ser 
testada pela segunda vez.  
“Faço a minha parte, mas 
vejo na feira que muita gente 
não leva a sério e não se pro-
tege. O recado é para as pes-
soas se cuidarem”, disse. (RL)
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Cia teatral periférica de Mauá encena 
peça virtual inspirada em conto africano

No próximo dia 27, às 16 
horas, a Cia Pé no Asfalto 
apresenta o espetáculo “O 
Macaco e a Lua”, projeto con-
templado no edital PROAC 
Municípios 2020- Cultura 
de portas abertas em Mauá, 
que será transmitido de 
forma gratuita no Youtube 
e no Facebook. O grupo tea-
tral formado por jovens da 
periferia de Mauá, convida 
crianças e adultos para uma 
viagem até a África, transi-
tando por sua cultura e sua 
história, através de uma de 
suas mais importantes len-
das “O macaquinho e a lua”.

Dando vida a esse tradi-
cional conto criado em Guiné 
Bissau, a Cia Pé no Asfalto 
conta, de forma mítica, 
como surgiram os tambores 
na África. A palhaça Sarita 
Gravatilde e o Palhaço João 
Pimentão unem esquetes 
clássicas circenses, acroba-
cias, manipulação de objetos 
e ludicidade, para recriar essa 
lenda, revive seus persona-
gens e, de forma muito di-
vertida, contar essa história. 

“Existem diversas lendas 
na África, já que esse é um 
continente com uma diver-
sidade cultural riquíssima. 
Queremos inspirar o público a 
conhecer as tradições e mani-
festações culturais desses po-
vos que tanto contribuíram 
para a formação do Brasil”, 
destaca a Cia Pé no Asfalto. 

n A PEÇA
Dois palhaços pesca-

dores se perdem em alto 

mar. Em busca de comida, 
eles acabam pescando um 
livro de contos africanos 
e iniciam uma travessia 
imaginária até a África. Por 
meio da leitura da lenda 
africana O Macaco e a Lua, 
as personagens entram em 
uma grande aventura onde 
descobrem a origem do 
tambor e suas raízes de ma-
trizes africanas. 

O grupo é formado por 
dois jovens artistas negros, 
residentes do bairro Jardim 
Rosina. Contrariando as es-
tatísticas quanto a seus fu-
turos, Jussara Freitas e Da-
vid Casanova, mergulharam 
no estudo da palhaçaria, se 
formaram pelo Programa de 
Formação de Palhaço para Jo-
vens dos Doutores da Alegria 
(FPJ) e criaram a Cia Pé no 
Asfalto em 2017. Em 2019 
passaram a integrar o elenco 
do projeto Palhaços Sem Fron-
teiras Brasil, entre outros. 

“Com esse projeto que-
remos aprofundar a pes-
quisa do grupo, propondo 
um diálogo entre a palha-
çaria e contos da África, res-
gatando com cuidado as 
raízes africanas tão vivas 
em nossas histórias de vida 
e compartilhando-as com o 
maior número de pessoas”, 
comentam Jussara e David.  

Serviço - Para mais infor-
mações: www.facebook.com/
ciapenoasfalto  / Instagram: @
ciapenoasfalto Email: ciapeno-
asfalto@gmail.com / Celular/ 
Whatsapp: 974717505. (Re-
portagem Local)  

S.Bernardo adia retorno das aulas 
presenciais na rede municipal

Diademenses criam startup voltada à formação continuada de professores

Prefeitura também suspendeu aulas na rede privada e implementou toque de recolher

A Prefeitura de São Ber-
nardo informou, nesta segun-
da-feira (22), que suspendeu o 
retorno das aulas presenciais 
nas redes de ensino municipal 
e estadual, previsto para 1º de 
março. A nova previsão de re-
torno às salas de aula é 15 de 
março, segundo nota da ad-
ministração municipal.

A prefeitura também cance-
lou as reuniões com pais e en-
trega de materiais e uniformes 
escolares que seriam realizadas 
nesta semana. As aulas da rede 
particular de ensino também 
estarão suspensas a partir do 
dia 1º de março.

Ainda para conter o avanço 
da covid-19, a administração 
de São Bernardo vai imple-
mentar toque de recolher en-
tre as 22h e às 5h, a partir do 
próximo sábado (27).

A prefeitura informou que as 
medidas têm como base aumen-
to da ocupação dos leitos de UTI 
na rede municipal, além do avan-
ço da média móvel de óbitos. Se-
gundo Boletim Epidemiológico 
divulgado por São Bernardo 
neste domingo (21), a ocupação 
de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para covid estava 
em 78% e as de enfermaria em 
57,%. O município conta com 
457 leitos destinados a pacientes 
com coronavírus, sendo 306 em 
enfermaria e 151 em UTI.  

Até domingo, São Bernardo 

Os jovens diademenses 
Fernando Silva Pinheiro  e 
Walther Elias Batista da Silva 
lançaram, em janeiro, startup 
voltada à formação continuada 
de professores. A Kampia tem 
como foco, além da capacita-
ção, a valorização dos docentes 
e da educação. 

Pinheiro, cuja mãe é profes-
sora, destacou que ao fazerem 
levantamento sobre as maio-
res dificuldades encontradas 
pelos docentes, verificaram 
que a continuidade na forma-
ção, principalmente com as 
demandas que a pandemia 
trouxe, era uma das principais.

“Pensamos, por que não 
criar um espaço em que os pro-
fessores possam se atualizar 
com mais facilidade e preço 
acessível? Então, em 14 de ja-
neiro lançamos oficialmente a 
Kampia, que hoje conta com 
11 cursos focados em uma 
educação mais digital”, desta-
cou. 

Segundo Pinheiro, a plata-

registrava 49.943 casos confir-
mados de covid e 1.487 mortes 
em decorrência da doença. 

A medida da Prefeitura de 
São Bernardo vai de encontro à 
decisão do governo do Estado, 
que autorizou a retomada das 
aulas presenciais, seguindo os 
protocolos sanitários, a partir 
de 8 deste mês. O governo au-
torizou a abertura das unidades 
escolares mesmo nas fases mais 
restritivas do Plano São Paulo, 
colocando a educação como ser-
viço essencial no Estado. 

n DEMAIS CIDADES
No ABC, apenas São Caeta-

forma oferece desenvolvi-
mento profissional de alta 
qualidade, que ajuda o pro-
fessor a levar uma educação 
inovadora para a sala de aula 
ou mesmo às aulas online. 

A Kampia oferece, hoje, os 
cursos de Aprendizagem base-
ada em projetos; Google docu-
mentos; Seja um professor di-
gital; Google planilhas; Google 

no já retomou as aulas pres-
enciais no último dia 11. Em 
reunião no Consórcio ABC, em 
9 deste mês, as prefeituras de 
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra decidi-
ram adiar o retorno das aulas 
presenciais nas escolas munici-
pais para abril. As quatro pre-
feituras alegaram dificuldades 
financeiras e problemas estru-
turais nas escolas que inviabi-
lizariam a retomada das ativi-
dades da rede municipal.  

A Prefeitura de Santo An-
dré informou que, por enquan-
to, continua mantida para 1º 
de março a previsão de retorno 

apresentações; Formulários 
digitais; Google sites; Produção 
de vídeos para professores; 
Itinerário de cultura digital;  
Realidade virtual e aumen-
tada na educação; O fantástico 
mundo de Harry Potter para 
professores. “Hoje temos 11 
cursos. Porém, estamos atuali-
zando nosso repertório todos 
os meses”, pontuou. 

das aulas presenciais em esco-
las públicas. 

“Com base nos dados da 
semana epidemiológica, que se 
encerra nesta terça-feira (23), a 
prefeitura irá avaliar os indica-
dores da pandemia e decidir se 
o retorno está mantido para 
esta data ou se novas medidas 
serão anunciadas”, afirmou a 
administração andreense.

O Consórcio ABC informou 
que os prefeitos se reunirão 
nesta quarta-feira (24), em 
assembleia extraordinária no 
período da tarde, para decidir 
novas medidas de combate à 
covid-19. (Angelica Richter)

Além dos cursos, a plata-
forma disponibiliza rodadas 
de bate-papo com especialistas 
de diversas áreas, campanhas 
voltadas à valorização dos pro-
fessores, ações sociais, dentre 
outras atividades. “Queremos 
mudar a visão que a sociedade 
tem do professor e da educa-
ção. Buscamos mudar o que 
move a economia, deixando 
todos cientes da importância 
da profissão e, com isso, con-
seguir melhores profissionais 
nessa área, elevando o padrão 
da educação no Brasil.”     

n COMPETIÇÃO
Apesar do pouco tempo de 

atuação, a Kampia participou 
do Startup Weekend, com-
petição financiada pelo Google e 
ficou em segundo lugar. “Foi um 
marco importante para a gente. 
Pois era um evento focado para 
soluções em educação e, em 
meio várias startups, ficamos 
em segundo lugar”, afirmou. 

Pinheiro destacou que um 
fato marcante para a empresa 
foi ter feito um crowdfunding  

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Segundo a prefeitura, volta às aulas presenciais deve ocorrer no próximo dia 15 de março

Pinheiro: “queremos mudar a visão da sociedade sobre o professor” 

(financiamento coletivo ou va-
quinha online) para conseguir o 
investimento inicial e ter bati-
do as metas projetadas. “Tudo 
com o apoio da comunidade e 
de amigos”, ressaltou.

Agora, os sócios estão 
analisando os feedbacks dos 
primeiros clientes, mas já es-
tudam captar investimento 
para ampliar ainda mais a 
empresa. “Em nosso podcast 
(Pro além da Classe) nos com-

Formado em publicidade 
e propaganda, Walther 
Elias Batista da Silva é 
sócio da Kampia

prometemos a conversar com 
365 professores. O objetivo é 
entender as diferentes reali-
dades da educação e inspirar 
outros educadores. Estamos 
apenas no começo de uma 
grande história”, afirmou 
Pinheiro. 

Serviço - Quem quiser 
conhecer mais sobre a Kampia 
pode acessar www.facebook.
com/kampiaeducacao ou o site 
kampia.com.br. 
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Villela: “as chances de ter 
contaminação são grandes”

A equipe do Laboratório da FMABC iniciou em janeiro de 2020 a padronização de met-
odologia própria para exames de RT-PCR e enviou o pedido de credenciamento ao Instituto 
Adolfo Lutz. O processo foi aprovado e o Centro Universitário passou a realizar, em março 
do ano passado, exames para São Caetano e São Bernardo, cujos resultados positivos ainda 
eram enviados para contraprova no próprio Adolfo Lutz. Posteriormente, em abril, o cre-
denciamento foi publicado no Diário Oficial. Desde então, os casos positivos são notificados 
diretamente à Secretaria de Estado da Saúde, sem necessidade de contraprova. Já os testes 
sorológicos – modalidade que inclui os testes rápidos – começaram em abril de 2020.

Especialista alerta para importância do teste pós-Carnaval, enquanto “não chega a vez na fila” da vacina

O Laboratório de Análises 
Clínicas do Centro Universitário 
Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) atingiu neste fever-
eiro a marca de 200 mil exames 
de covid-19 realizados. Insta-
lada no campus universitário 
em Santo André, a unidade deu 
início em março de 2020 aos tes-
tes para detecção do novo coro-
navírus, atuando em parceria 
com São Bernardo e São Caeta-
no. No mês seguinte, o Instituto 
Adolfo Lutz credenciou o labo-
ratório do ABC, dispensando os 
resultados de contraprova. Des-
de então, municípios de diver-
sas partes do Estado passaram a 
contar com o serviço para suprir 
a demanda por testes.

Atualmente são analisados 
cerca de 30 mil exames por mês, 
sendo 65% do tipo RT-PCR e 35% 
de sorologia (teste rápido, ELISA e 
eletroquimioluminescência). Desde 
o início da pandemia, dez cidades 
já estabeleceram convênios com 
o Centro Universitário FMABC 
para exames de covid-19: Santo 
André, Ribeirão Pires, Mauá; 
Cajamar, Caieiras, Franco da Ro-
cha; Francisco Morato e Mairi-
porã, além de São Bernardo e São 
Caetano. A parceria mais recente 

Apesar de o Carnaval não 
ter sido realizado este ano por 
conta da pandemia, são vistas 
aglomerações e festas clandes-
tinas acontecendo em diferen-
tes estados, contrarian do as 
orientações dos infectologis-
tas. Além de festas clandes-
tinas, as pessoas têm viajado 
para encontrar familiares ou 
se reu nir com amigos, seja 
em casa, bares ou restauran-
tes. Em todas as situações, a 
exposição ao vírus pode estar 
presente, ainda mais se tratan-
do de pessoas que não apre-
sentam os sintomas. 

O especialista em me-
dicina nuclear Marcos Villela 
Pedras Polonia alerta que os 
testes para detecção d covid 
não são um atestado de liber-
dade dos cuidados, mas sim, 
uma forma de identificar os 
assintomáticos que são posi-
tivos e evitar o contágio entre 
amigos e familiares no perío-
do. Ainda segundo o médico, 
o resultado negativo do teste 
de antígeno indica a ausência 
de carga viral no organismo, 
mas tem uma janela de três 

foi firmada em novembro com o 
Contrato de Gestão São Mateus, 
da Fundação do ABC, para aten-
dimento à rede assistencial locali-
zada na Zona Leste da Capital.

 n POSITIVIDADE 
De acordo com o vice-reitor 

e coordenador do Laboratório 
de Análises Clínicas da FMABC, 
Fernando Luiz Affonso Fonseca, 
novembro e dezembro foram 
os mais críticos da pandemia. 
“Entre maio e junho recebíamos 
amostras de famílias inteiras 
positivas para a doença. Era algo 
assustador e a positividade dos 
casos no Laboratório chegou a 
40% nessa época. Com o passar 
do tempo, os índices foram cain-
do em sintonia com o aumento 
das medidas de isolamento so-
cial, atingindo taxas de 20% em 
setembro e outubro”, destacou.

Porém, a chegada do final do 
ano e o relaxamento das medidas 
preventivas pela população fez 
com que os números decolassem 
novamente. “A positividade teve 
aumento expressivo em novem-
bro e dezembro, superando 41% 
das amostras que analisamos. 
Em alguns dias, as coletas de São 
Mateus chegaram a 60% de posi-

Laboratório da Medicina ABC atinge a marca 
de 200 mil exames de covid-19 realizados

dias em que a pessoa pode es-
tar contaminada e o teste não 
identificar. Entretanto, en-
tende-se que neste momento 
a carga viral pode ser muito 
baixa para transmitir, quando 
na presença de cuidados de 
distanciamento e máscaras. 

Durante o Carnaval foi pos-
sível observar que, mesmo que 
os desfiles tenham sido proibido, 
festas clandestinas aconteceram, 
por exem plo. É possível que pós-
Carnaval haja um aumento con-
siderável do número de casos de 
pessoas contaminadas?  

Pudemos observar no 
final do ano uma explosão 
do número de casos e pes-
soas interessadas em fazer 
o teste, para poderem se 
encontrar com familiares, 
muitos destes mais ve lhos. 
Então, houve uma comoção 
intrafamiliar para a realiza-
ção destes testes. 

No Carnaval, que é uma fes-
ta um pouco diferente, mesmo 
não oficialmente promulgada, 
houve muitos encontros clan-
destinos e grandes aglome-
rações de pessoas mais jovens, 

que tendem a se preocupar 
menos com a tes tagem, com 
os riscos. Pessoas que não es-
tavam de máscara, ou seja, as 
chances de ter contaminação 
são muito grandes e estamos 
bastante preocupados com 
isso. Além disso, tem a questão 
da nova variante do vírus, vin-
da de Manaus, que já começou 
a ser notificada aqui no Rio de 
Janeiro e que tem uma trans-
missibilidade muito maior que 
a anterior. Esses dois fatores 
são muito preocupantes. 

Qual a importância da testa-
gem na atual fase que estamos 
vivendo? É perigoso o contágio 
pelo simples fato de estar em 
contato com alguém do trabalho 
ou em outro ambiente comum, 
como transporte público? 

A maior vantagem da tes-
tagem é identificar as pessoas 
que são assintomáticas, que 
são carreadoras do vírus para 
pessoas de grupo risco que 
podem manifestar sintomas 
graves, enquanto elas mesmas 
não estão. Então, a testagem 
conse gue identificar esses pa-
cientes assintomáticos. 

Os sintomáticos, obvia-
mente, vão procurar locais 
para poder diagnosticar se 
estão com o vírus ou não, en-
tretanto, os assintomáticos, 
que acham que não estão com 
o vírus, participam de aglo-
merações, podendo transmitir 
para diversas outras pessoas 
neste momento

Então se o indivíduo não 
apresenta os sintomas clássicos 
da doença, como tosse seca, febre 
e dores no corpo, o que deve ser 
feito e qual a periodicidade para 
a rea lização da testagem? 

Embora não haja um 
período predeterminado de 
prazo entre os exames, o que 
se estimula é a não aglom-
eração, entretanto, caso isso 
não seja possível, a testagem 
pré ou até mesmo pós aglom-
eração ou na evidência de al-
gum casso suspeito, durante 
aquele momento que teve 
uma pequena reunião com 
outras pessoas, o interes-
sante é que se faça testagem, 
pré e pós esses exemplos de 
aglomeração, mesmo que em 
pequenas reuniões. 

Segundo a unidade de Análises Clínicas da FMABC, novembro e dezembro foram os mais críticos da pandemia

tividade, enquanto em Mauá pas-
saram de 80%”, pontuou.

n PAPEL SOCIAL
Desde julho de 2020 o Labo-

ratório mantém parceria com 
o Governo do Estado para re-
alização de exames sem custos 
adicionais. “Fomos procurados 
pelo Estado e aceitamos ajudar. 
O volu me de testes era muito 
grande e passamos a receber as 
amostras e os reagentes aqui na 
FMABC. Analisamos cerca de 
300 exames por dia encaminha-
dos pelo Adolfo Lutz e emitimos 
os resultados em no máximo 48 
horas”, detalhou Fonseca.

Ao todo, o Laboratório de 
Análises Clínicas do Centro Uni-
versitário FMABC contabilizou 
580 mil exames em janeiro de 
2021, sendo aproximadamente 
30 mil de covid-19. São 350 fun-
cionários  atuando no local. “O tra-
balho de Análises Clínicas é funda-
mental no combate à pandemia, 
não somente para o diagnóstico 
da doença, mas também para o 
monitoramento dos pacientes in-
ternados, que seguem realizando 
exames periódicos para verifica-
ção da carga viral”, explicou o vice-
reitor. (Reportagem Local)

Não há um tempo mínimo 
recomendado. Entretanto, 
sem pre que possa ocorrer esse 
tipo de evento, recomenda-
se a testagem pré e pós, em 
todos os participantes, inde-
pendentemente de casos sin-
tomáticos ou não.

Houve aumento da procura 
por testes para detectar a pre-
sença do coronavírus nos agora 
no Carnaval, para evitar a pro-
liferação rápida em familiares e 
amigos mais próximos? 

Notamos no nosso drive-
thru da clínica Villela Pedras, 
no shopping Downtown, au-
mento de 40% em relação à 
semana pré-carnaval, o que 
é bastante preocupante. Ain-
da não estamos no nível de 
testes do final do ano, mas, 
infelizmente, acredita-se que 
esse volume vai aumentar em 
quantidade igual ao resultado 
do final do ano. 

Qual o perfil das pessoas que 
mais procuram a testagem? 

Temos três públicos bem 
distintos: primeiro, quem 
quer viajar para o exterior (é 
obrigatório fazer o PCR até 3 

dias antes de viajar); o segundo 
grupo são pessoas sintomáti-
cas, que acham que podem es-
tar com uma sinusite ou uma 
rinite, mas no momento não 
pode se considerar isso; e o 
terceiro grupo é formado por 
pessoas assintomáticas, que 
desejam encontrar familiares 
mais idosos, que estão numa 
quarentena mais rigorosa e 
que são do grupo de risco. (Re-
portagem Local)
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RESOLUÇÃO N° 05/2021 – CMDCA - DISPÕE so-
bre a convocação para suplência de Conselheira 
Tutelar para Unidade 3. O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Diadema, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
Considerando as Resoluções do CMDCA que re-
gulamentam o processo de eleição dos membros 
dos Conselhos Tutelares do Quadriênio 2020/2024; 
Considerando a Resolução n° 170 de 10 de dezem-
bro de 2014, que dispõe sobre o processo unifica-
do de eleições dos Conselheiros Tutelares; Consi-
derando as Resoluções de nºs 03/2021 e 04/2021 
constando as renúncias de conselheiras tutelares. 
RESOLVE: Artigo 1º - CONVOCAR a conselheira 
Sra. ANDREIA DE CASSIA DOS REIS FERREIRA 
FONTES, portadora de RG. n° 25.658.403-5, inscri-
ta sob o CPF n° 265.088.758-33, para que substitua 
a conselheira tutelar titular Sra. JESSICA ALVES 
DA SILVA, de RG. n° 49.740.986-0, inscrita sob o 
CPF n° 376.795.928 assumindo os direitos e obri-
gações como conselheira tutelar titular na Unidade 
do Conselho Tutelar 3, situada na Rua Guaricica, nº 
45 - Piraporinha – Diadema, SP, a contar de 23 de 
fevereiro de 2021. Artigo 2º - Esta resolução entrará 
em vigor na data de sua publicação. Diadema, 23 de 
fevereiro de 2020. Fabiana de Jesus Souza Ramos.  
Presidente do CMDCA. Biênio 2019-2021.
RESOLUÇÃO N° 04/2021- CMDCA - TORNA PÚ-
BLICA a renúncia de Conselheira Tutelar suplente. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA de Diadema, no uso e gozo 
de suas atribuições legais; Considerando as Reso-
luções do CMDCA que regulamentam o processo de 
eleição dos membros dos Conselhos Tutelares do 
Quadriênio 2020/2024; Considerando a Resolução 
n° 170 de 10 de dezembro de 2014, que dispõe so-
bre o processo unificado de eleições dos Conselhei-
ros Tutelares; Considerando a renúncia de conse-
lheira tutelar datada em 19 de fevereiro do presente 
ano. RESOLVE: Artigo 1º - TORNAR PÚBLICA a 
renúncia da Sra. JESSICA ALVES DA SILVA, de RG. 
n° 49.740.986-0, inscrita sob o CPF n° 376.795.928 
como Conselheira Tutelar Titular, protocolada em 19 
de fevereiro de 2021 na sede deste Conselho. Artigo 
2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.Diadema, 23 de fevereiro de 2020. Fa-
biana de Jesus Souza Ramos.  Presidente do CMD-
CA. Biênio 2019-2021.
RESOLUÇÃO N° 03/2021 – CMDCA - TORNA PÚ-
BLICA a renúncia de Conselheira Tutelar suplente. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA de Diadema, no uso e gozo 
de suas atribuições legais; Considerando as Reso-
luções do CMDCA que regulamentam o processo de 
eleição dos membros dos Conselhos Tutelares do 
Quadriênio 2020/2024; Considerando a Resolução 
n° 170 de 10 de dezembro de 2014, que dispõe so-
bre o processo unificado de eleições dos Conselhei-
ros Tutelares; Considerando a renúncia de conse-
lheira tutelar datada em 15 de fevereiro do presente 
ano. RESOLVE: Artigo 1º - TORNAR PÚBLICA a re-
núncia da Sra. SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA 
ONÓRIO, portadora do RG. n° 33.753.185-7, inscri-
ta sob o CPF n° 336.928.878-84 como 1ª suplente 
do Conselho Tutelar, protocolada em 15 de fevereiro 
de 2021 na sede deste Conselho. Artigo 2º - Esta 
resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.Diadema, 22 de fevereiro de 2020. Fabiana de 
Jesus Souza Ramos.  Presidente do CMDCA. Biênio 
2019-2021.

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 20.02.2021 
DA PÁGINA 07 DO DIÁRIO REGIONAL: ONDE SE 
LÊ: “684, NOMEIA a contar de: 19.02.2021 JORGE 
LUIZ GUZZO, RG 12.507.460, CHEFE DE SERVI-
ÇO, SEGEP. LEIA-SE: 684, NOMEIA a contar de: 
19.02.2021 JORGE LUIZ GUZZO, RG 12.507.460, 
CHEFE DE DIVISÃO, SEGEP.”

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE: 22 
DE FEVEREIRO DE 2021: PORTARIAS: REVOGA 
FG’s a contar de 01.02.2021: 685, PAULO EDUAR-
DO REIS DOS SANTOS, 113415, Nível 4, SE. 686, 
FERDINAND COSTA VERAS, 111113, Nível 4, SE-
GEP. 687, IVETE SILVA DE OLIVEIRA, 104074, Ní-
vel 4, SEGEP. 688, LEANDRO PEREIRA GUSMÃO, 
116645, Nível 5, SDS. 689, FRANCISCO LIMA FER-
REIRA, 110539, Nível 5, SE. 690, LETICIA BE-
TELLA ROSIN, 115591, Nível 5, SEGEP. 691, ZA-
CARIAS DE SOUZA, 111284, Nível 5, SEMA. 692, 
DEJANIRA BENEDITA MOYSES, 111055, Nível 5, 
SS. NOMEIA FG’s a contar de 01.02.2021: 693, ERI-
VALDO SANTOS PINTO, 114887, Nível 1, SASC. 
694, MARCIA DOS SANTOS, 107458, Nível 1, SE. 
695, FABIO RODRIGUES, 110584, Nível 1, SEGEP. 
696, ANISIO RANIERI DE CARVALHO, 106356, Ní-
vel 1, SEGEP. 697, GABRIELA PINHEIRO BAFA 
PENHA, 112443, Nível 1, SS. 698, BRUNA MARIA 
DOS SANTOS, 111125, Nível 1, SS. 699, ESTER 
APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, 5590, Nível 1, 
SSO. 700, SIDINEI PESTANA DE GOUVEIA, 
107330, Nível 1, SSO. 701, EITOR ANDRADE FER-
REIRA, 9931, Nível 1, ST. 702, RENATA DO NASCI-
MENTO, 109978, Nível 2, SECOM. 703, ATEMIL-
TON PAULINO, 114435, Nível 2, SF. 704, DAIANE 
OLIVEIRA MORAES AS, 115290, Nível 2, SF. 705, 
JADELSON FERREIRA DA SILVA, 110627, Nível 2, 
SF. 706, DANIELA CARDOSO PINTO, 111949, Nível 
2, SEPLAGE. 707, CARLOS ROBERTO PEGORET-
TI JÚNIOR, 114323, Nível 2, SEGEP. 708, ANA LE-
TICIA DE OLIVEIRA GUERRA, 113963, Nível 3, SC. 
709, REGINALDO BOMBINI, 16701, Nível 3, SDS. 
710, LEANDRO PEREIRA GUSMÃO, 116645, Nível 
3, SDS. 711, VERA LÚCIA DA SILVA BATISTA AU-
GUSTO, 109729, Nível 3, SEDET. 712, DEOSOLITA 
FERREIRA DA SILVA, 116431, Nível 3, SE. 713, AN-
TONIO DANTAS DE AGUIAR JÚNIOR, 114945, Ní-
vel 3, SF. 714, MARIANNE THERESE ASSAAD 
GUIRGUIS, 115567, Nível 3, SF. 715, WAGNER 
BARBOSA DE OLIVEIRA, 111250, Nível 3, SF. 716, 
ADRIANA DE LIMA BARROS, 110614, Nível 3, SF. 
717, MITSUO AGELUNE MIYAHIRA, 111249, Nível 
3, SF. 718, REGINALDO VALENTIM DA SILVA, 
111325, Nível 3, SF. 719, DANIEL HOFFMANN SIL-
VA, 117013, Nível 3, SF. 720, MARCIA DINIZ COS-
TA QUADRADO, 115206, Nível 3, SF. 721, GER-
SON MOTOYAMA, 115147, Nível 3, SF. 722, RO-
BERTO TEODORO RODRIGUES, 102672, Nível 3, 
SF. 723, MICHELE MARIA DE LIMA, 111822, Nível 
3, SF. 724, FERNANDA ARMBRUSTER DOS SAN-
TOS MARTINS, 111839, Nível 3, SF. 725, HELUÁ 
GOMES BRAGA DOS SANTOS, 117015, Nível 3, 
GP. 726, FABIANA COELHO DE ALMEIDA OLIVEI-
RA, 111247, Nível 3, GP. 727, MARILIA ALVES LO-
PES MARTINS, 116625, Nível 3, SEGEP. 728, FER-
DINAND DA COSTA VERAS, 111113, Nível 3, SE-
GEP. 729, IVETE SILVA DE OLIVEIRA, 104074, Ní-
vel 3, SEGEP. 730, LIDIA NUNES DA SILVA, 
115257, Nível 3, SEHAB. 731, MILTON VIERA DE 
SOUZA, 105788, Nível 3, SEHAB. 732, JULIO DO 
NASCIMENTO, 117082, Nível 3, SS. 733, FRAN-
CISCO TEIXEIRA DA SILVA PRIMO, 4030, Nível 3, 
SSO. 734, JOSÉ MARIA DA SILVA PEREIRA, 3515, 
Nível 3, SSO. 735, RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA, 
111979, Nível 3, SSO. 736, JOSÉ VICENTE DE-
RENCIUS, 110313, Nível 3, SSO. 737, ELISANGE-
LA FERREIRA PACHECO, 111967, Nível 4, SE-
COM. 738, LUIZ MAURO ROCHA, 116976, Nível 4, 
SC. 739, ELVIS DE ALBUQUERQUE TAVARES, 
105467, Nível 4, SC. 740, GERALDO EDIO DE 
DEUS, 116417, Nível 4, SC. 741, MARGARETE SIL-

VA, 107339, Nível 4, SC. 742, PATRICIA VIEIRA 
BARREIRA, 104287, Nível 4, SC. 743, JAIRTON 
ANTONIO BRANDÃO, 4592, Nível 4, SC. 744, 
JOSÉ ASSUNÇÃO DA SILVA, 6466, Nível 4, SC. 
745, JOSÉ APARECIDO KRICHINAK, 105710, Nível 
4, SC. 746, MARIO DE SOUZA AUGUSTO, 109621, 
Nível 4, SC. 747, OSMIR PEREIRA DA ROCHA, 
105754, Nível 4, SC. 748, FRANCISCO LIMA FER-
REIRA, 110539, Nível 4, SE. 749, MIRIAM DA SIL-
VA, 105264, Nível 4, SF. 750, MARINA PIRES LO-
PES BELAZ, 5251, Nível 4, SF. 751, JOÃO LUIZ DE 
OLIVEIRA, 103082, Nível 4, SEGEP. 752, JOSÉ AL-
VES DE VASCONCELOS NETO, 114960, Nível 4, 
SEGEP. 753, JOYCE ZANDONADI DOS SANTOS, 
109650, Nível 4, SEGEP. 754, ANA CAROLINA RO-
QUETTO ANASTACIO, 109672, Nível 4, SEGEP. 
755, ELIZETE GABALDI SILVA, 111648, Nível 4, 
SEGEP. 756, VALDEMIR LEONIDAS VALENTE, 
2124, Nível 4, SEGEP. 757, INA GONÇALVES MAR-
TINS PIOVESANA, 5241, Nível 4, SEGEP. 758, LE-
TICIA BETELLA ROSIN, 115591, Nível 4, SEGEP. 
759, PRISCILA KAWANAKA DOS SANTOS, 
110838, Nível 4, SEGEP. 760, SHEILA CREMA 
MULLER, 110978, Nível 4, SEGEP. 761, SHEILA DE 
ALMEIDA BARBOSA, 113429, Nível 4, SEGEP. 762, 
FRUTUOSO GOMES, 8629, Nível 4, SEGEP. 763, 
FERNANDO ROBERTO DA SILVA, 118784, Nível 4, 
SEHAB. 764, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS 
CLEMENTE, 115426, Nível 4, SEPLAGE. 765, RE-
NATA RIOS MACHADO SEMERARO, 112624, Nível 
4, SS. 766, VALQUIRIA APARECIDA DE PAULA, 
112166, Nível 4, SS. 767, DEJANIRA BENEDITA 
MOYSES, 111055, Nível 4, SS. 768, JUSSARA PE-
REIRA DA SILVA, 102375, Nível 4, SS. 769, EDNEI 
PEREIRA DA SILVA, 104927, Nível 4, SS. 770, AN-
TONIA CHAVE DA SILVA, 105826, Nível 4, SS. 771, 
ANA CRISTINA DAMASCENO DE ALMEIDA, 
111322, Nível 4, SS. 772, TERESA CRISTINA JAHN 
CASSONI, 111007, Nível 4, SS. 773, DANILO LIMA 
DOS SANTOS, 111443, Nível 4, SS. 774, MARCIA 
OLIVEIRA CATUREBA SANTOS, 111936, Nível 4, 
SS. 775, VANILDA DE SOUZA LARANJEIRA, 
111947, Nível 4, SS. 776, JANE DE SOUZA MA-
CHADO, 112077, Nível 4, SS. 777, DENISE PELE-
GRINO DIAS MORAIS, 112327, Nível 4, SS. 778, 
SAFIRE JAGER DE CARA BORGES, 115894, Nível 
4, SS. 779, MURIEL BARBOSA DE LIMA, 116725, 
Nível 4, SS. 780, ELISABETE LIMA DOS SANTOS, 
117079, Nível 4, SS. 781, DANIELA FELIX BARBO-
SA, 111993, Nível 4, SS. 782, LUCY MEGUMI MAE-
ZANO, 111627, Nível 4, SS. 783, SIMONE CORTEZ 
DE SENA, 104392, Nível 4, SS. 784, CELLY WATA-
ZU, 4014, Nível 4, SS. 785, RAIMUNDO JOSÉ 
COSTA DA PENHA, 113489, Nível 4, SESA. 786, 
CARLOS FERNANDO CARVALHO MENDES, 
112344, Nível 4, SSO. 787, ALMIR DOS SANTOS 
VITORINO DAS ALMAS, 5976, Nível 4, SSO. 788, 
MARIA ELIZABETH PINELLA, 106647, Nível 4, 
SSO. 789, HELIO TADEU DE SOUZA, 6710, Nível 
4, SSO. 790, HENRIQUE AMORIM SILVA, 110537, 
Nível 4, SSO. 791, CINTIA HARUMI OKUYAMA 
FERREIRA, 112346, Nível 4, SSO. 792, ANDER-
SON DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES, 116911, 
Nível 4, SSO. 793, JOÃO BATISTA BENTO, 114913, 
Nível 4, SSO. 794, MARCIA PEREIRA DA SILVA, 
8584, Nível 4, SSO. 795, ELIZABETE MARIA DA 
SILVA RODRIGUES, 111680, Nível 5, SASC. 796, 
JANAINA BRAGA DOMINGUES BONIFACIO DA 
SILVA, 115188, Nível 5, SASC. 797, TATIANA CA-
RES ROCHA, 111841, Nível 5, SASC. 798, MAR-
COS LUIZ DA SILVA, 105299, Nível 5, SECOM. 799, 
KEILA MACEDO, 111114, Nível 5, SECOM. 800, AN-
DRE RODRIGUES MOREIRA RIBEIRO, 119216, 
Nível 5, SECOM. 801, ELIZA CARDOSO CORREIA, 
106615, Nível 5, SECOM. 802, JEFERSON ALE-
XANDRE DA COSTA, 106879, Nível 5, SC. 803, 
SONIA REGINA DA SILVA, 115253, Nível 5, SC. 
804, PAULO EDUARDO REIS DOS SANTOS, 
113415, Nível 5, SE. 805, JOSÉ FRANCISCO SE-
VERINO, 5927, Nível 5, SE. 806, JOSÉ CARLOS 
DA SILVA, 102939, Nível 5, SE. 807, GERALDO 
MAGELA SOARES, 6136, Nível 5, SE. 808, ANGE-
LICA SHIGUIHARA, 113240, Nível 5, SEL. 809, JA-
CIANA MALVINA DE CARVALHO ALVES, 115379, 
Nível 5, SEL. 810, JOEL DA SILVA FLEMING, 
101897, Nível 5, SEL. 811, LEONARDO AUGUSTO, 
113242, Nível 5, SEL. 812, ANA REGINA DE SOU-
ZA, 104233, Nível 5, SF. 813, CARLOS DA SILVA 
PINTO, 106397, Nível 5, SF. 814, REGINA MAR-
TINS MEDINA, 111785, Nível 5, SF. 815, SIMONE 
FERREIRA SANTOS CARVALHO, 104071, Nível 5, 
SF. 816, NELSON YOSHIZATO, 109665, Nível 5, 
SF. 817, MARISTELA FATIMA DA COSTA ARAUJO, 
104094, Nível 5, SF. 818, LINDALVA MORAES, 
111350, Nível 5, SF. 819, SHEILA LEAL AMARAL, 
115637, Nível 5, SF. 820, VANESSA FERREIRA DA 
SILVA PRADO, 115286, Nível 5, SF. 821, ROBERTA 
CALABRO MIGUEL, 111939, Nível 5, SF. 822, 
WILLIAM FERNANDES DOS SANTOS, 118492, Ní-
vel 5, SEGEP. 823, ABIMAEL TAVARES NISHIMO-
TO, 118452, Nível 5, SEGEP. 824, DEMETRIANE 
ARAUJO GOMES VILLANUEVA, 118264, Nível 5, 
SEGEP. 825, MARCIA NASCIMENTO, 118739, Ní-
vel 5, SEGEP. 826, RINALDO APARECIDO PEREI-
RA, 110879, Nível 5, SEGEP. 827, SUDREIA PATRI-
CIA DE JESUS, 105815, Nível 5, SEGEP. 828, CAR-
LOS ALBERTO SANCHES, 119204, Nível 5, SE-
GEP. 829, CELSO ROBERTO TIDON, 106846, Ní-
vel 5, SEHAB. 830, FAUSTO VERONESE, 7845, 
Nível 5, SEHAB. 831, GRAZIELE TEIXAIRA BEN-
TO, 116414, Nível 5, SEHAB. 832, MARCIO DE 
SOUZA LIMA, 111824, Nível 5, SEMA. 833, CRIS-
TIANE ZAKIMI CORREIA PINTO, 111949, Nível 5, 
SEPLAGE. 834, DARCY OLIVEIRA DE VASCON-
CELOS, 107093, Nível 5, SEPLAGE. 835, MIRELLA 
LUIZA DO ESPIRITO SANTO, 111434, Nível 5, SS. 
836, NILTON JESUS DE CARVALHO, 118462, Nível 
5, SS. 837, ELIZEU MESSIAS DE SOUZA, 113225, 
Nível 5, SS. 838, ALINE FERNANDA OLIVEIRA DE 
ARAUJO, 116428, Nível 5, SS. 839, DANIELA RUTE 
CIRIACO, 115383, Nível 5, SESA. 840, ADRIANO 
DE LIMA MELO, 108393, Nível 5, SSO. 841, AIL-
TON ALVES DE SOUZA, 102017, Nível 5, SSO. 
842, ALEXSANDRO CARDOSO, 107248, Nível 5, 
SSO. 843, ANASTACIO FRANCISCO DOS SAN-
TOS, 5348, Nível 5, SSO. 844, BENEDITO MANO-
EL DE OLIVEIRA ALVES, 107210, Nível 5, SSO. 
845, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, 9567, Ní-
vel 5, SSO. 846, EDNA SIMÕES LINS, 107281, Ní-
vel 5, SSO. 847, FRANCISCO ANICETO DO CAR-
MO, 102039, Nível 5, SSO. 848, GEILSON DIAS 
SOARES, 114799, Nível 5, SSO. 849, GENESIO 
LOPES, 103113, Nível 5, SSO. 850, JAILTON DOS 
SANTOS OLIVEIRA, 110538, Nível 5, SSO. 851, 
JOÃO DE SIQUEIRA CAVALCANTE, 104203, Nível 
5, SSO. 852, JOÃO MENDES COELHO, 107158, 
Nível 5, SSO. 853, JONAS DA SILVA LOPES, 
101733, Nível 5, SSO. 854, JOSÉ MARCOS ALVES 
DE SOUZA, 7458, Nível 5, SSO. 855, JOSÉ MARIA 
MENDES, 111187, Nível 5, SSO. 856, JOSÉ MARIO 
SOARES DE SOUZA, 108063, Nível 5, SSO. 857, 
LUIZ FERNANDO DOS ANJOS, 107092, Nível 5, 
SSO. 858, MANUELITO DOS SANTOS GOMES, 
113917, Nível 5, SSO. 859, MARCIA TADEA THEO-
DORO, 8312, Nível 5, SSO. 860, MARIO APARECI-
DO MORAES, 104946, Nível 5, SSO. 861, MARIO 
LUIS CHRISTIANO DE SOUSA, 118775, Nível 5, 
SSO. 862, PEDRO VICENTE NETO, 5520, Nível 5, 
SSO. 863, JURACI FERREIRA DA COSTA, 104761, 
Nível 5, SSO. 864, MARIA CRISTINA DA SILVA JA-
NUARIO, 104661, Nível 5, SSO. 865, RENILDE DE 
JESUS SANTOS, 107283, Nível 5, SSO. 866, NEL-
MA APARECIDA SANCHES DE FARIAS, 116362, 
Nível 5, SSO. 867, REINALDO SANTOS OLIVEIRA, 
102031, Nível 5, SSO. 868, VALDETE MARIA NAS-
CIMENTO EFIGENIO, 107492, Nível 5, SSO.
869, ZISLENE RODRIGUES BRITO SOUZA, 
112288, Nível 5, SSO. 870, ROBERTO NAZARO DE 
FIGUEIREDO, 102886, Nível 5, SSO. 871, SEBAS-
TIÃO GOMES FILHO, 105327, Nível 5, SSO. 872, 
EDSON PEREIRA DE SANTANA, 115572, Nível 5, 
ST. 873, ALEXSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA, 
119236, Nível 5, ST. 874, JOSENILTON DA SILVA 
ABADE, 101357, de Condução de Veículo, ST. 875, 
LAZARO DE LIMA FREIRE, 111094, de Condução 
de Veículo, ST. 

DESPACHOS DO PREFEITO DE 22.02.2021: POR-
TARIA 876, DESIGNA ADILSON FERNANDES DE 
SOUZA, Prontuário nº 103.696, Assistente de Se-
cretaria, para responder, interinamente, pelas atri-
buições do cargo de Secretário de Esporte e Lazer 
enquanto perdurar a licença médica da titular LU-
CIANA SILVA AVELINO, Prontuário nº 200.388.

Até hoje não 
inventaram 
um remédio 
melhor para 
você vender 
mais

‘‘
’’

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial
www.diarioregional.com.br

/diarioregionaloficial

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Você pode acreditar

Quem não 
é visto, não é 
lembrado

‘‘
’’

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

/diarioregionaloficial
/diarioregionaloficial
www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar



Terça-feira, 23 de fevereiro 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, 23 de fevereiro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

PAULO CESAR LOPES e CLEUZA PEREIRA 
DA ROCHA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, motofrete, nascido 
em Pitanga - PR, aos 25/10/1968, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEBASTIÃO 
LOPES FILHO e de TEREZINHA RODRIGUES 
LOPES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, aposentada, nascido em 
Governador Valadares - MG, aos 07/04/1953, 
residente em DIADEMA - SP, filho de TEODO-
RO PEREIRA DA ROCHA e de MINERVINA 
PEREIRA DA SILVA;

HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA e LARIS-
SA DA SILVA BARBARA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, programador 
de software, nascido em São Caetano do Sul 
- SP, aos 06/03/1994, residente em DIADE-
MA - SP, filho de RUBENS CELSO PEREIRA 
PURIFICAÇÃO e de MARILSA DOS SANTOS 
PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheira civil, nascido 
em São Paulo - SP, aos 22/02/1996, residen-
te em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
BARBARA e de CLEIDE DO CARMO SILVA 
BARBARA;

VALDIOMAR SOUZA DE OLIVEIRA e MARIA 
DAS GRAÇAS FREIRE DA MATA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
aposentado, nascido em Nova Canaä - BA, 
aos 02/02/1953, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANISIO SOUZA DE OLIVEIRA e de 
MARCELINA MOREIRA DIAS; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
graça, nascido em Licínio De Almeida - BA, 
aos 09/10/1966, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CUSTODIO RODRIGUES DA MATA e 
de BENEDITA FREIRE DA  MATA;

DANILO PEREIRA BATISTA e GLÁUCIA 
STÉFFANE GABRIR FERNANDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em 
Diadema - SP, aos 11/03/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de OSMAR FERREIRA 
BATISTA e de MARIA HELENA PEREIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de aumoxarifado, nascido em 
Diadema - SP, aos 26/08/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EUGENIO FER-
NANDES FILHO e de MIRIAM LIMA GABRIR 
FERNANDES;

FRANK MAFRA DE AZEVEDO e VIVIANE 
DOS SANTOS GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/11/1977, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LAER-
CIO MAURICIO DE AZEVEDO e de JANDIRA 
MAFRA DE AZEVEDO; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, gerente de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/11/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBAS-
TIÃO MARÇAL GOMES e de ZEILDA RAMOS 
DOS SANTOS;

KAIO FERNANDO DE SOUZA e MARIANA 
CONCEIÇÃO DE ABREU, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
26/02/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ EUÉCIO DE SOUZA e de 
VERA LUCIA DE SOUZA; e a pretendente: 
, solteiro, gerente de negócios, nascido em 
Diadema - SP, aos 20/03/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WILSON APARECIDO 
RUAS DE ABREU e de JOSEFA VANEILDES 
DA CONCEIÇÃO DE ABREU;

HANAÃ FILYPE CARVALHO e PRISCILA 
KAROLINE LANAS DE SOUSA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/05/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIS ANTONIO DE CARVALHO e de 
ALBANICE MARIA DE SANTANA CARVALHO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar adminitrativo, nascido em 
Santo André - SP, aos 06/01/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GERALDO VICEN-
TE DE SOUSA e de RENATA ALVES LANAS;

FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO e JEMI-
MA LOURENÇO ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operador 
de empilhadeira, nascido em Moreno - PE, aos 
17/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO DE ASSIS SILVA e de ROSIL-
DA MARIA SANTANA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/12/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO ALVES e de MARIA DAS GRAÇAS 
LOURENÇO ALVES;

JECIEL DE SANTANA e ALMEZINA SOUZA 
SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, 
aos 20/09/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE JOAQUIM DE SANTANA e de 
MARIA CLEONICE DE ASSIS SANTANA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cozinheira, nascido em JEQUIÉ - BA, 
aos 10/10/1973, residente em Diadema - SP, 
filho de JOÃO SOUZA SILVA e de MARITA 
SOUZA SILVA;

JACKSON SOUZA MARTINS e MARCELA 
SORIANO AYRES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/07/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AMILCAR 
RIBEIRO MARTINS e de MAIRA HELENA DE 
SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, gerente de pesquisa, nascido em 
São Paulo - SP, aos 10/12/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCELO MARTINS 
AYRES e de ROSELI SORIANO DA SILVA 
AYRES;

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMEN-
TO e JOSILEIDE SILVA DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
grafico, nascido em ALMADINA - BA, aos 
15/05/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO HENRIQUE DO NASCIMENTO e de 
MARIA EDNALVA ALVES DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
domestica, nascido em ALMADINA - BA, aos 
11/06/1972, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSEVALDO ALVES SILVA e de MARIA 
FRANCISCA DE JESUS;

WILLIAN PEREIRA SILVA e MARIANE AL-
VES DE AZEVEDO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 31/10/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON 
ANTONIO DA SILVA e de EVANUSA PEREIRA 
ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, aux administrativo, nasci-
do em São Paulo - SP, aos 10/08/2001, filho 
de WALTER FERREIRA DE AZEVEDO e de 
MARLENE ALVES ROCHA DE AZEVEDO;

FELIPE COSTA ANDRADE e LARISSA 
CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, autonomo, nascido em Santo André - SP, 
aos 10/03/1999, residente em Diadema - SP, 
filho de VANDERLI RODRIGUES ANDRADE 
e de DIRCILENE COSTA ANDRADE; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em Recife - PE, aos 
14/11/1999, residente em Diadema - SP, filho 
de LOURENÇO DE ALMEIDA e de MARIA DE 
FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA;

PAULO CEZAR CERVI e FRANCISCA SA-
NALBA OLIVEIRA LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, torneiro vertical, 
nascido em Teixeiras - MG, aos 08/02/1967, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ONOFRE 
THEOTONIO CERVI e de MARIA APARECIDA 
BHERING CERVI; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, divorciado, agente de saúde  
comunitária, nascido em Senador Pompeu - 
CE, aos 09/03/1969, residente em DIADEMA 
- SP, filho de FRANCISCO ANDRÉ LIMA FILHO 
e de MARIA DO CARMO OLIVEIRA LIMA;

JOÃO CARLOS NUNES e MARIANA LINO 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, viúvo, auxiliar de 
produção, nascido em Neves Paulista - SP, 
aos 18/05/1970, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSE NUNES e de CATHARINA DE 
SIQUEIRA NUNES; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Várzea, Município de Cedro - CE, aos 
14/03/1962, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LEONEL PEREIRA DOS SANTOS e de 
ESCOLÁSTICA LINO;

HIROAKI KOKUDAI e CRISTINA ELIZABETH 
FODOR, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, engenheiro, nascido em 
Lucelia - SP, aos 07/06/1942, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SHUNSAKU KOKUDAI 
e de KEI KOKUDAI; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 23/04/1969, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JULIU FODOR e de 
ANNA ALEXANDRE FODOR;

JOÃO PAULO VENANCIO DA SILVA e 
JÚCELLI ORTIZ DE ARAUJO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Rio de Janeiro - RJ, 
aos 18/02/1994, residente em Diadema - SP, 
filho de CICERO CANUTO DA SILVA e de 
CLAUDIA MARIA VENANCIO DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
13/12/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de LUIS CARLOS DE ARAUJO e de CRISLEI-
DE MARTINS ORTIZ;

EDSON CARLOS DA SILVA e ANA LUCIA 
RODRIGUES BASSI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, 
nascido em Cubatão - SP, aos 08/06/1968, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de FRANCIS-
CO MONTEIRO DA SILVA e de MARIA NILA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, pensionista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 16/07/1963, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de ADILSON RODRIGUES e 
de ALDA MARIA MANGOLINO RODRIGUES;

NATÃ FERREIRA DE MELO e ANGELA 
COSTA ARAUJO, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar tecnico 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/01/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ CARLOS DE MELO e de ELIE-
NE FERREIRA DE MELO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente 
de arrecadação, nascido em Diadema - SP, 
aos 28/01/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de UBIRAJARA DA SILVA ARAUJO e de 
JUCIARA COSTA DE ARAUJO;

AILTON ARAUJO TEIXEIRA e KETLEN OLI-
VEIRA CRESCENCIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, agente 
dos correios, nascido em Diadema - SP, aos 
02/07/1986, residente em Diadema - SP, 
filho de PEDRO ELOI TEIXEIRA e de MARIA 

LAURA ARAUJO TEIXEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
atendimento, nascido em São Paulo - SP, 
aos 26/12/1991, residente em Diadema - SP, 
filho de CELSO APARECIDO CRESCENCIO 
e de SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CRES-
CENCIO;

MARCOS VINICIUS SILVA e INGRID PEREIRA 
DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Professor de Inglês, nascido 
em Diadema - SP, aos 15/07/1998, residente 
em Diadema - SP, filho de ANTONIO LUCIANO 
DA SILVA e de FRANCISCA FRANCILEIDE 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Recepcionista, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 27/02/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DEILTON DA 
SILVA e de ROSANA PEREIRA DA SILVA;

FELIPE RAUL DE BRITO SILVA e GABRIELA 
CAROLINE DE OLIVEIRA PICELLI, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 21/04/1988, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CAR-
LOS DA SILVA e de FRANCISCA MARLENE 
BEZERRA DE BRITO SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 22/12/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS 
PICELLI e de NEIDE DIAS DE OLIVEIRA 
PICELLI;

ELIAS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA 
e MAYELI ARAUJO SOUSA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Diadema - SP, 
aos 06/04/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CARLOS BATISTA DA SILVA e de 
ANALICE MARIA CARVALHO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 
06/02/2003, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCIONETO DA PAIXÃO SOUSA e de 
MISSELANGELA ARAUJO MELO;

DAVID SOUZA ARAUJO e ANIELE ALVES 
ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, AUTONOMO, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 26/04/1998, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ JOSÉ 
DE ARAUJO FILHO e de VANUZIA CRISTINA 
DE SOUSA ARAUJO; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, CONTROLADORA 
DE ACESSO, nascido em Boa Viagem - CE, 
aos 27/05/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ODAIR TOMAS ROCHA e de MARTA 
MARIA CARLOS ALVES;

JUVENIL FERNANDES SOBRINHO e MARIA 
ANDREIA LUIZA DA SILVA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ope-
rador de máquinas, nascido em Itanhomi - MG, 
aos 13/05/1977, residente em Diadema - SP, 
filho de ABELIRIO FERNANDES e de NOEMIA 
ROSA FERNANDES; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, costureira, nascido 
em Itanhomi - MG, aos 05/03/1980, residente 
em Diadema - SP, filho de MILTON SOARES 
DA SILVA e de SEBASTIANA LUIZA DA SILVA;

IGOR PIMENTA STEFANUTO e KARINE 
ARAUJO, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, divorciado, estagiario de 
investimentos, nascido em Araçatuba - SP, aos 
21/03/1986, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ ANTONIO STEFANUTO e de MARI-
LENA DE SOUSA PIMENTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
administrativo, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 24/11/1986, residente 
em Mauá - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DE 
ARAUJO NETO e de VERA LUCIA DOS SAN-
TOS ARAUJO;

VANDER JOSÉ PIMENTEL e MARIA DE 
LOURDES PEREIRA DA CRUZ, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Itanhomi - MG, aos 
08/06/1958, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GENÁRIO JOSÉ PIMENTEL e de 
IZORALDA DE JESUS PIMENTEL; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Montes Claros - MG, aos 
31/03/1966, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LEONARDO PEREIRA DA CRUZ e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA;

RAPHAEL WICHARD DE PAULA e MAYARA 
VITÓRIA TELES BOTELHO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de injetora, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 05/02/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de HELIO DONISETE DE 
PAULA e de CRISTIANE APARECIDA LEME 
DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, professora, nascido em São 
Paulo - SP, aos 02/09/1998, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de GILBERTO DOS SANTOS 
BOTELHO e de MARGARETE APARECIDA 
TELES ALVES;

GERVASIO BARROS DE CERQUEIRA e ZE-
NILDA BARBOSA DO NASCIMENTO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, aposentado, nascido em Serrinha - BA, 
aos 19/06/1949, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEBASTIÃO BARROS DE CERQUEI-
RA e de LIDIA BATISTA DE CERQUEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Itamari - BA, aos 
26/05/1966, residente em DIADEMA - SP, filho 
de OTACILIO BARBOSA DO NASCIMENTO e 
de MARIETA FRANCISCA DO NASCIMENTO;

ANDRÉ ALVINO PEREIRA SANTOS e RA-
FAELA NUNES TELES BARBOSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-

teiro, advogado, nascido em São Paulo - SP, 
aos 30/03/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de ERNANDES DE SOUSA SANTOS e 
de JANETE PEREIRA SILVA; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, artista 
plastica, nascido em São Paulo - SP, aos 
14/10/1992, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ MAURO BARBOSA e de CLAUDIA 
NUNES TELES;

ROBSON DOMINGOS PEREIRA e CLEIDE 
SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, controlador de acesso, 
nascido em São Paulo - SP, aos 01/10/1975, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BA-
TISTA DOMINGOS PEREIRA e de NELCINA 
DA CONCEIÇÃO PEREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nas-
cido em SÃO PAULO - SP, aos 21/05/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JAZON 
BATISTA SANTOS  e de MARGARIDA BATIS-
TA SANTOS;

DIÓGENES DA SILVA SANTOS e POLIANA DE 
AGUIAR SILVA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, 
nascido em Ipirá - BA, aos 24/03/1993, residen-
te em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO DOS 
SANTOS e de OLINDA DA SILVA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
senior de auditoria, nascido em São Paulo - SP, 
aos 07/06/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ARMELINO XAVIER DA SILVA e de 
IDALINA ANGELICA AGUIAR DA SILVA;

REINALDO DE NOVAES e ROSILEI APARE-
CIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, viúvo, motorista, nascido 
em Itapecerica da Serra - SP, aos 16/07/1960, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLAU-
DIONOR RIBEIRO DE NOVAES e de MARIA 
DE LOURDES FERRAZ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, diarista, 
nascido em Diadema - SP, aos 22/12/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ANTONIO DA SILVA e de MARIA APARECIDA 
DE OLIVEIRA SILVA;

WELLINGTON NORONHA DE ANDRADE  e 
LETICIA MOREIRA BATISTA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
vendedor , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
19/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALBINO DIAS DE ANDRADE e de MARIA 
IVONETE DA SILVA NORONHA DE ANDRADE 
; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , sol-
teiro, atendente , nascido em SANTO ANDRÉ 
- SP, aos 03/05/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EVANDRO CHAVES BATISTA e 
de MADALENA MOREIRA BATISTA;

AUDAÍ APARECIDO DE MATOS e IZABEL 
CRISTINA GOMES CARVALHO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, inspetor de qualidade, nascido em Minas 
Novas - MG, aos 25/10/1986, residente em 
Diadema - SP, filho de AIDO ANTONIO DE 
MATOS e de GILDA DE MATOS COSTA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em Minas Novas - MG, aos 
12/07/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de VALDEMAR DONIZETE CARVALHO e de 
MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO;

ALEXANDRE MARCELO DA CONCEIÇÃO e 
ADRIANA DE LIMA NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
autonomo , nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 14/02/1974, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOANA ROSA DA CONCEIÇÃO ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , soltei-
ro, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
20/03/1975, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMEN-
TO FILHO e de CARMELITA MARIA DE LIMA 
NASCIMENTO;

LUCAS BEZERRA FERNANDES e NATALIA 
SAMUEL BATISTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista, 
nascido em Diadema - SP, aos 17/07/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTO-
NIO FERNANDES SOBRINHO e de MARIA 
MARILEIDE BEZERRA FERNADES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, vendedora, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 15/03/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ AILTON SOUSA 
SAMUEL e de MARIA APARECIDA BATISTA;

ELIZEU PRETO e RENILDA MARIA DE JESUS 
TELES, sendo o pretendente: , divorciado, 
grafico, nascido em São Paulo - SP, aos 
09/03/1970, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LEBER PRETO e de APARECIDA 
GALVÃO PRETO; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, divorciado, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Ribeira do Amparo - BA, 
aos 09/04/1974, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANASTÁCIO MOREIRA TELES e de 
ALAIDE MARIA DE JESUS;

MARCONI SANDRO DOS SANTOS e ANDRE-
ZZA GONÇALVES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, administrador de empresas, nascido 
em Jaboatão - PE, aos 05/10/1972, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARIA CREUZA 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, assistente de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/05/1977, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBAS-
TIÃO GONÇALVES DOS SANTOS e de MARIA 
DAS GRAÇAS DOS SANTOS;

JAILDO JOSÉ DE SOUZA e ELIZABETE 
BELARMINA DE OLIVEIRA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileiro’, solteiro, 
pedreiro, nascido em CAFARNAUM - BA, aos 
20/01/1967, residente em DIADEMA - SP, 

filho de PAULO JOSE DE SOUZA e de LUZIA 
CEDRO SANTOS ; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileiro’, solteiro, diarista , nascido em 
CAFARNAUM - BA, aos 01/01/1971, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ MENDES 
DE OLIVEIRA e de JOSEFA BELARMINA DE 
ANDRADE ;

MATHEUS DE SOUZA GOMES e JOYCE DE 
LIMA ROSA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em Diadema - SP, aos 26/02/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
GOMES e de CIRSA DE SOUZA GOMES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 
23/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VAGNER JOSIAS ROSA e de CLAUDIA 
GOMES DE LIMA;

ANTONIO ELINALDO DA SILVA JÚNIOR 
e SIRLY DE ALMEIDA LINS, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante grafico, nascido em Xexéu - PE, aos 
31/07/1987, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO ELINALDO DA SILVA e de MARIA 
ELIANE DA SILVA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, 
nascido em Xexéu - PE, aos 05/01/1994, resi-
dente em Diadema - SP, filho de CÍCERA DE 
ALMEIDA LINS e de MARIA DO SOCORRO 
BARBOSA;

RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS e FLÁVIA 
PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, taxista, 
nascido em Diadema - SP, aos 13/10/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de INALDO 
CICERO DOS SANTOS e de LEIA MARIA 
DE BARROS RIBEIRO DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, do lar , nascido em São Paulo - SP, aos 
04/02/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA e de 
MARIA ANJALE DA SILVA;

PAULO ROGERIO SAVOIA e ANA MARIA 
FRAZÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico 
de avião, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/06/1962, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALFREDO SAVOIA e de ANGELA DE 
LOURDES SAVOIA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, funcionária pública, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/1965, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
FRAZÃO DA SILVA e de FILOMENA ROSA 
DA SILVA;

PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA e NATHALIA 
JENNIFER RODRIGUES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
policial militar, nascido em Santo André - SP, 
aos 17/08/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MAIRA ENIDIA DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 
26/09/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ WILSON GONÇALVES DA SILVA 
e de MARIA DAS DORES RODRIGUES DA 
SILVA;

ALEX PEREIRA DOS SANTOS  e JAQUELI-
NE VIANA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, aux. de 
expedição, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
12/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ARGENTINO PEREIRA DOS SANTOS  e de 
NATALICE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 
; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aux. de farmacia , nascido em 
Diadema - SP, aos 01/06/1987, residente em 
Diadema - SP, filho de JUCELINO TAVARES 
DA SILVA e de MARIA VIANA DA SILVA;

MARCOS COÊLHO EVARISTO DA SILVA e 
JAQUELINE GAMA ARAGÃO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
soldador, nascido em Diadema - SP, aos 
23/08/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO JURANDY EVARISTO 
DA SILVA e de MARIA PINTO COÊLHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisora de RH, nascido em Diadema - SP, 
aos 30/05/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de AYLTON GONÇALVES ARAGÃO e de 
ELDA GAMA SANTOS ARAGÃO;

DANIEL ARAUJO VALIM e DANIELLY DE 
CAMPOS ALMEIDA, sendo o pretendente: 
, solteiro, auxiliar cartorio, nascido em Dia-
dema - SP, aos 28/07/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCELO VALIM e 
de ELIANE PEREIRA  DE ARAUJO VALIM; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, supervisora de vendas, nascido em 
Diadema - SP, aos 24/12/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de KLEBER TENORIO 
DE ALMEIDA e de LUCIANA DE CAMPOS 
TERRA ALMEIDA;

WELTON SILVA DOS ANJOS e MIKAELLY 
DA SILVA ONDEZIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALDIVANDO MARTINS DOS ANJOS  e 
de MARLI ROSA DA SILVA; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/12/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO 
ONDEZIO DE OLIVEIRA e de MARIA DAS 
MERCÊS DA SILVA;


