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O goleiro John Victor fará hoje (24) sua terceira 
partida seguida como titular do Santos. O duelo 
contra a LDU, em Quito), pe la rodada de ida das oi
ta vas de final da Copa Li  ber ta   do  res, será o debute 
interna cional do dia de  mense e sua estreia na alti
tude. O primeiro jogo oficial do atleta com a camisa 
do Peixe foi a vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, 
há 10 dias, pelo Brasileirão. Na oportunidade, John 
foi eleito o melhor em campo.

Diademense John  
brilha no gol do Santos  

e estreia na Copa 
Libertadores 

esportesPoupatempo de 
Santo André ganha 
agência da Sabesp

serviços
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São Paulo registra 
queda nos casos de 

covid e aumento 
nas internações

pandemia i

segundo turno

Taka Yamauchi: ‘na verdade, o PT é 
retrocesso para a cidade de Diadema’

Taka Yamauchi (PSD) disputará, 
no próximo dia 29, o segundo turno 
das eleições com o exprefeito José 
de Filippi Jr (PT). Ao Diário Re-
gional, Yamauchi afirmou que, por 
princípios, recusou apoio do pre
feito Lauro  Michels (PV), mas que 
conta com a participação de expre
feituráveis em seu arco de alianças. 

Destacou, ainda, que em sondagens 
feitas pelo partido já aparece empata
do  tecnicamente com Filippi. “O PT, 
na verdade, para a cidade, é o retro
cesso.  Em todas as cidades da região 
metropolitana  de São Paulo o PT per
deu e essa derrota massiva demonstra 
que ninguém mais quer o Partido dos 
Trabalhadores.”

Geraldo Bubniak/Santos FC

Reprodução Facebook

xxxxxxxxxx
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Na semana da Black Friday, Procon-SP autua 
quatro estabelecimentos comerciais de Diadema

A Fundação de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Pro conSP) autuou 
ontem (23) qua    tro estabelecimen
tos de Di a  de  ma no âmbito de ação 
que visa coibir abusos e práticas 
prejudiciais aos consumidores nos 

dias que antecedem e durante a Black 
Friday, dia de descontos marcado pa ra 
a próxima sextafeira (27). No ABC, a 
atividade é rea lizada pelos agentes do 
Núcleo Regional do ProconSP – que, 
ontem, fiscalizaram seis comércios lo

FisCaLiZaçÃo
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calizados na pra ça Presidente Cas
telo Branco, no Centro de Diadema. 
Quatro lojas foram autua das e serão 
multadas pela fal ta ou inadequação 
da informação dos preços de produ
tos co mercializados.

Resultados  sobre a 
Coronavac saem no 
início de dezembro, 

diz governo de SP

O governo de São Paulo anunciou 
nesta segundafeira (23) que os tes
tes clínicos da Coronavac, vacina de
senvolvida pela farmacêutica chinesa 
Sinovac em parceria com o Instituto 
Butantã, entraram em sua fase final 
e atingiram o número mínimo de in
fecções entre os voluntários necessári
os para a análise de eficácia do produto. 
A avaliação já começou e deve ter seus 
resultados divulgados no início de 
dezembro. “A expectativa é que, no 
mês de janeiro próximo, a Anvisa tenha 
aprovado a Coronavac, e o Instituto 

Butantã terá a possibilidade de vacinar 
brasileiros. A celeridade no processo 
vai permitir que a vacina Coronavac 
seja a primeira vacina disponível para 
a nossa população”, disse o secretário 
da Saúde, Jean Gorinchteyn. Os tes
tes no Brasil estão sendo coordena
dos desde julho pelo Butantan em 
16 centros de pesquisa científica 
espalhados em sete brasileiros, den
tre os quais em São Caetano, e no 
Distrito Federal. Na última semana, 
o primeiro lote com 120 mil doses 
chegou a São Paulo. Página 5

Resultados sobre a eficácia da vacina serão analisados 
por  comitê internacional e submetidos à Anvisa; 46 

milhões de doses estarão disponíveis até janeiro

Página 5

Bolsonaro culpa 
Estados e municípios 

por testes para 
covid encalhados

pandemia ii
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Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

Manhã  Tarde  Noite

diáLogo

João Doria defende frente com partidos de 
centro-esquerda para as eleições de 2022

Comportamento

Psicanalista alerta sobre riscos da exposição 
de crianças e jovens nas redes sociais
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Programa que 
troca recicláveis 
por alimentos 

completa três anos 

santo andré

O programa Moeda Verde completa 
três anos em Santo André com previsão 
de expansão para 2021. Materiais reci
cláveis são moeda de troca por legumes, 
frutas e verduras. Página 7
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Venha conhecer o novo espaço para 
tratamento estético em Diadema.

A Clínica Dra. Daniella Maia Estética Avançada foi idealizada  
para atender de forma eficiente e individualizada  

os seus clientes, proporcionando 

Saúde, Bem Estar e Beleza

Fone: 3996-9755
Whats: 9-6072-2521

R. Moacyr Goulart Cunha 
Caldas, 111 - Conceição

Taka: ‘o PT é retrocesso;  Diadema já foi reflexo do 
cabide de emprego que faliu a ETCD e a Saned’

Candidato a prefeito afirma que pesquisas não registradas mostram empate técnico com o adversário do PT, José de Filippi 

O empresário Taka Yamauchi 
(PSD) disputará, no próximo dia 
29, o segundo tuno das eleições 
em Diadema com o ex-prefeito 
José de Filippi Jr (PT). Ao Diário 
Regional, Yamauchi afirmou 
que, por princípios, recusou 
apoio do prefeito Lauro  Michels 
(PV), mas que conta com apoio 
de ex-prefeituráveis em seu arco 
de alianças. Destacou, ainda, que 
em sondagens feitas pelo partido 
já aparece empatado  tecnica-
mente com Filippi.

Faltando menos de uma 
semana para o segundo turno, 
como  pretende fazer para di-
minuir a vantagem de Filippi 
neste curto espaço de tempo?

Nas  pesquisas que temos, 
hoje já existe até empate técnico. 
Porém, não são pesquisas regis-
tradas e, por isso, não podemos 
divulgar. Entretanto, estamos 
fazendo nosso trabalho, no arco 
de alianças que acreditamos e te-
mos a mesma sinergia de ideias. 
Então, cada um está atuando nos 
seus bairros, nos quatro cantos 
da cidade, e estamos colocando  
nossas propostas e, principal-
mente, nossas ideologias no sen-
tido dessa incoerência  que o PT 
trouxe nesses  30 anos de retro-
cesso para a cidade.

Estamos colocando para 
nossos eleitores a importância 
da participação deles nesse pro-
cesso eleitoral, para que traga as 
pessoas que não foram votar no 
primeiro turno; as pessoas que 
votaram em branco e nulo, para 
que possam fazer parte desse 
processo. O PT, na verdade, para 
a cidade, é o retrocesso.  Em todas 
as cidades da região metropoli-
tana  de São Paulo o PT perdeu e 
essa derrota massiva demonstra 
que ninguém mais quer o Par-
tido dos Trabalhadores. Então, 
não é Diadema que vai querer o 
PT, mesmo porque todas essas 
pessoas que perderam em São 
Paulo, São Bernardo e Santo An-
dré,  virão para a cidade, que já 
foi reflexo muito claro de cabide 
de emprego, que faliu a ETCD, 
que faliu a Saned. Não podemos 
trazer esse descompromisso com 

n ENTRE ASPAS

Queremos fazer um 
governo próximo, integrado. 
Um governo que seja 
efetivo para as pessoas

Taka Yamauchi

a cidade. É por isso que esta-
mos lutando arduamente para 
criar condições  propositivas,  
para nossa que Diadema pos-
sa avançar e criar o resgate da 
nossa cidade.

O sr. está recebendo apoio 
de pessoas ligadas à prefei-
tura e ex-secretá ios do Lauro 
Michels, alguns  que concor-
reram ao Executivo no último 
dia 15. Como vê esses apoios?

Não temos nenhum secre-
tário do Lauro Michels na nossa 
campanha. Gostaríamos de es-
clarecer essa questão. Eles nos 
ofereceram apoio e nós, gentil-
mente, recusamos. Uma coisa é o 
secretário (de Assuntos Jurídicos, 
Fernando Moreira Machado) com-
parecer ao evento (realizado pela 
campanha de Taka). Outra coisa 
é termos o apoio dele. Mesmo 
porque, apoio  significa compro-

misso e não temos compromisso 
nenhum com ele. Inclusive, em 
uma entrevista, ele já anunciou 
a neutralidade (Machado é presi-
dente municipal do Pros).

Com relação à Denise Ventrici 
(PRTB), Arquiteto David (PSC),  
Jhonny Rich (PSL) e Gesiel Du-
arte (Republicanos),  que são ex-
candidatos (ao Executivo), recebe-
mos apoio sim, porque tiveram 
votação na cidade e estamos 
aqui para somar esforços. Em 
suas campanhas eles já ti nham 
demons trado preocupação com 
os rumos da atual gestão. Então, 
a união dessas forças, dessas 
alianças, sim,  nós temos. 

Por que o sr.  recursou apoio 
do Michels?

Na verdade, temos alguns 
princípios. Princípios éticos, mo-
rais, de austeridade e excelên-
cia pública. No que cerne à ex-

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Divulgação

Yamauchi: “que Diadema possa escolher um gestor que tenha ficha limpa e sem lastro com a corrupção”

celência pública, sempre fomos 
muito críticos ao atual modelo 
de gestão e a muitas parcerias 
que (Michels) vinha fazendo, as-
sim como a resultados finais, na 
ponta, na saúde, na educação e 
na segurança aqui no município. 
Seria totalmente incoerente  e  
não temos essa política do vale 
tudo. Então, de fato, hoje, recu-
samos o apoio dele. 

Em entrevista recente, o 
prefeito fez críticas ao seu  
trabalho na Secretaria de 
Obras de Ribeirão Pires, ou tros 
criticam o fato de o sr. ter se 
ausentado de Diadema após as 
últimas eleições (2016). Como 
vê essas críticas?

Creio que foi um momento 
de apelo eleitoral. As eleições já 
passaram ( o candidato governista, 
Revelino Almeida, o Pretinho, ficou 
em quarto)  e ele  também tem a 
consciência da nossa verdadeira 
atuação em Ribeirão Pires, que 
foi um espaço em que adquirimos 
experiência administrativa públi-
ca e de termos capacidade técnica 
para ultrapassar fronteiras. Mais 
do que isso, temos atuação ad-
ministrativa como empresário 
na iniciativa privada há 24 anos e 
isso não foi em nenhum momen-
to, nem nestes três anos e meio, 
deixada de lado. Então, acaba 
sendo mais uma crítica eleito-
ral, que compreendemos pelo 
momento, com a cabeça quente. 
Porém, o mais importante é que 
estamos no segundo turno,  gan-
hamos do candidato dele  e isso 
mostra que estamos no caminho 
certo; no caminho da verdade, e 
que vamos fazer de tudo para res-
gatar a dignidade das pessoas na 
nossa cidade. 

Quais setores o sr. con-
sidera prioridades e a que pre-
tende se dedicar  primeiro em 
eventual governo?

Creio que uma das grandes 
preocupações aqui na cidade é 
o restabelecimento do balanço 
financeiro da cidade, tanto é que 
temos esse compromisso com 
a revisão dos contratos da atual 
gestão. Temos o compromisso  
com a criação de uma agência an-
ticorrupção, até  para acompan-
har esse processo e dar credibili-
dade. Propomos a criação de um 
Núcleo de Gestão Integrada a fim 
de institucionalizar a captação de 
recursos para o município, com 
projetos, levantamento de ver-
bas federais e estaduais, visando 
à diminuição das despesas e au-
mento da receita da cidade. 

Em segundo, queremos fazer 
um governo próximo, integrado. 
Um governo que seja realmente 
efetivo para as pessoas. Sabemos 
que essa efetividade é ter real-
mente uma saúde humanizada, 
que a dona de casa e o trabalhador  
possam entrar em uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) e em um 
hospital e serem bem atendidos; 
terem efetivamente seus prob-
lemas resolvidos. De ter real-
mente médicos, medicamentos  
e  exames. De ter segurança nas 
ruas para que as pessoas possam 
se sentir protegidas. Dar todos 
os subsídios necessários para 
que a Guarda Municipal possa 
agir de  forma integrada e estra-
tégica com as polícias Militar e 
Civil, fazendo atuação efetiva na 
segurança aqui. Essas são nossas 
prioridades nos primeiros dias 

de mandato.
O próximo prefeito  vai 

herdar uma cidade finan-
ceiramente comprometida, 
sob pandemia e  aumento do 
número casos de covid. Como 
administrar uma cidade com 
esse cenário?

A primeira coisa é tomar  “pé 
da situação”. Fazer o mapeamen-
to dos principais pontos que a 
cidade necessita, principalmente 
na questão econômica da cidade. 
Como citado na resposta ante-
rior, trazer essa conversa  com os 
governo estadual e federal para 
podermos ampliar recursos na ci-
dade. Essa seria a primeira medi-
da. A segunda, obviamente, esse 
mapeamento. Dar um choque de 
gestão, colocar na palma da mão 
todas as deficiências. Fechar real-
mente as torneiras para ser mais 
austero, que é um dos nossos  
princípios para o governo.

Como avalia a atuação da 
prefeitura no combate ao coro-
navírus?  Pretende fazer mu-
danças em eventual governo?

É claro que não estamos aqui 
para ser engenheiros de obra 
pronta, mas vejo com muita 
deficiência toda essa questão. 
Principalmente em Diadema, 
foram enviados recursos do gov-
erno do Estado para se fazer um 
hospital de campanha. Foram 
enviados recursos federais para 
serem usados no combate à 
pandemia, porém, pouco foi 
feito. Não houve grandes ações 
efetivas do município em rela-
ção ao hospital de campanha, a 
testes para detecção de covid e à 
higienização das ruas. Até mes-
mo a questão social, de ajudar 
a pessoas, demorou-se muito a 
implementar ações efetivas. 

Hoje (é necessário) ter um 
olhar sensível a tudo isso, de 
saber que milhões de pessoas 
perderam a vida nesta pan-
demia. Temos de estar centra-
dos e objetivados para tomar 
ações, a partir do dia 1º de ja-
neiro, firmes para essa segunda 
onda. Este ano de 2020 mostrou 
o quanto a (área da) saúde é im-
portante para as pessoas. Hoje, 
como a saúde do município já 
vinha muito instabilizada, aca-
bou tendo esse reflexo. Porém, 
vamos tomar todas as ações pos-
síveis e imagináveis para mini-
mizar os impactos dessa segun-
da onda, agindo com seriedade 
e transparência; com a verdade, 
mesmo porque, do outro lado 
temos a vida das pessoas, que é o 
mais importante de tudo. 

Quais considerações o sr.  
faz sobre a campanha e o se-
gundo turno? 

Quero ponderar sobre a im-
portância do segundo turno 
em Diadema. É um momento 
democrático, de trazer nossas 
opiniões e nosso histórico aqui  
para a cidade. Vamos fazer de 
tudo para demonstrar às  pes-
soas a nossa candidatura de for-
ma propositiva e ética. De uma 
forma que possamos trazer de-
senvolvimento econômico aqui 
para cidade, gerando empregos. 
Trazer uma saúde humanizada e 
uma segurança que a gente possa 
ir e vir com tranquilidade. Ter no 
dia 29 o respeito das pessoas. 
Que Diadema possa escolher um 
gestor que tenha ficha limpa e 
nenhum lastro com a corrupção.
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Supremo manda 
governo divulgar 
dados integrais 

da pandemia

Os ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de-
cidiram, por unanimidade, 
que o governo federal deve 
divulgar diariamente os da-
dos epidemiológicos inte-
grais sobre a covid-19 nos 
moldes iniciais adotados 
pelo Ministério da Saúde. 
Em junho, a pasta passou a 
restringir as informações na 
página online que mantém 
para comunicar a evolução 
da doença, mas voltou atrás 
após liminar do ministro 
Ale xandre de Moraes.

A votação foi feita no 
plenário virtual da Corte, fer-
ramenta digital que permite 
aos magistrados analisarem 
processos sem a necessidade de 
reunião física ou por videocon-
ferência, e chegou ao fim na 
última sexta-feira, 20. Os mi-
nistros julgaram pedidos envia-
dos por bancadas de oposição 
ao go verno cobrando transpa-
rência na divulgação dos dados 
do novo coronavírus.

Na ocasião, parlamentares 
da Rede Sustentabilidade, PC-
doB e PSOL entraram com 
ações exigindo o detalhamento 
dos números de casos, óbitos e 
pacientes recuperados. O rela-
tor, Alexandre de Moraes, abriu 
os votos e se manifestou nova-
mente pela concessão dos pedi-
dos.  (AE)

João Doria defende frente em 2022 
que inclua a centro-esquerda 

Governador descarta disputar a reeleição e diz que a frente deve ser a favor do Brasil e não contra o Bolsonaro
Arquivo/Valter Campanato/ Agência Brasil

Doria: “agora é hora de estarmos unidos pelo Brasil”

Depois de se eleger à Pre-
feitura, em 2016, e ao governo 
do Estado, em 2018, com um 
discurso marcado pelo anti-
petismo, o governador João 
Doria (PSDB) se reposicionou 
e, agora, tem pregado diálogo 
“contra os extremos”, por meio 
de uma frente que inclua a cen-
tro-esquerda. 

Potencial candidato ao Palá-
cio do Planalto em 2022, Doria 
é, atualmente, desafeto político 
do presidente Jair Bolsonaro. 
“O comportamento das pes-
soas muda ao longo do tempo. 
Não há comportamento es-
tanque, paralisado”, disse o go-
vernador em entrevista ao jor-
nal O Estado de S. Paulo. Confira 
trechos da entrevista.

Houve reposicionamen-
to no discurso do sr. entre 
2016, 2018 e hoje? O sr. pa-
rece menos radical e buscan-
do o centro...

O comportamento das pes-
soas muda ao longo do tempo. 
Não há comportamento es-
tanque, paralisado, congelado 
das pessoas nem da socie-
dade. O comportamento evo-
lui. Pode evoluir para melhor, 
para pior, mas evolui.

Candidatos passaram a 
campanha tentando colar 
Bruno Covas no sr., dada a 
alta rejeição ao seu nome na 
capital. O paulistano não per-
doou sua saída da prefeitura 
antes do fim do mandato?

Isso é tempo passado. Hoje 
sou governador do Estado de 
São Paulo, eleito. O Bruno no 
primeiro turno foi votado para 
ser reconduzido à Prefeitura de 
São Paulo. Em suma, o que vale 
na democracia é o voto.

O presidente Jair Bolso-
naro antecipou o debate so-
bre a eleição presidencial de 
2022. É hora de se discutir 
a construção de uma frente 
para disputar as eleições 
contra ele?

A frente não deve ser contra 
Bolsonaro, mas a favor do Bra-
sil. A frente deve reunir o maior 
número possível de pessoas 
e pensamentos que estejam 
dispostos a proteger o Brasil e 
a população. (Essa frente) com-
porta o pensamento liberal de 
centro, que é o que eu pratico, 
mas comporta também cen-
tro-direita, centro-esquerda, 
aqueles que têm pensamento 
mais à esquerda e à direita. 

Só não caberá o pensamento 
dos extremistas, até porque os 
extremistas não querem com-
partilhar, discutir. Querem im-
por situações ao país, tanto na 
extrema-esquerda, quanto na 
extrema-direita. Destes extre-
mos temos que ficar longe.

Com qual centro-esquerda 
o sr. acha possível dialogar?

Com todos aqueles que inte-
gram um sentimento múltiplo, 
compartilhador e dedicado ao 
país, sem interesses pessoais 
se sobrepondo ao interesse do 

país. Temos que ter a capacida-
de de diálogo com humildade. 
Saber ouvir e valorizar o contra-
ditório. O contraditório ajuda 
o Brasil, e não prejudica. O que 
prejudica é o extremismo.

É possível incluir nas 
conversas Ciro Gomes e 
Marina Silva?

Não devemos excluir nin-
guém que tenha esse senti-
mento. Todos que têm esse 
sentimento são bem-vindos, 
até mesmo os que no passado 
praticaram posições mais ex-

tremistas, mas que possam ter 
mudado e estejam hoje no cam-
po do diálogo.

O sr. evita falar que essa 
frente é contra Bolsonaro. 
Por quê?

A frente não deve ser de 
oposição, nem contra o Bolson-
aro. Deve ser a favor do Brasil. 
Esse é o sentimento que une. O 
sentimento do contra não agre-
ga. Tudo tem a sua hora. Agora 
é hora de estarmos unidos pelo 
Brasil, e não fazer oposição a 
este ou aquele governo.

O PSDB pode estar à fren-
te desse projeto de centro em 
2022?

O PSDB deve participar 
desse movimento, mas não é 
preciso liderar. 

O sr. descarta disputar a 
reeleição para governador?

Não se trata de ser ou não 
candidato a presidente, mas de 
manter minhas convicções. Sou 
contra a reeleição. Sempre de-
fendi mandato único de cinco 
anos. Não critico nem conde-
no os que disputam reeleição, 
como Bruno Covas. Porém eu, 
por ser contra a reeleição, vou 
manter a minha coerência. Não 
vou disputar a reeleição. (AE)

Acabamos de passar por um período de pouca chuva,
e na pandemia, a água é ainda mais essencial. Por isso,
a Sabesp trabalha 24 horas por dia para cuidar de todos.
E se todos cuidarem da água bem, ninguém fica sem.

• Tome banhos curtos   • Feche as torneiras
• Não use mangueira  • Conserte vazamentos
• Evite qualquer desperdício
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Na semana da Black Friday, Procon-SP 
autua quatro comércios de Diadema
Agentes constataram falta ou inadequação da informação dos preços dos produtos comercializados

n O NÚMERO

988 queixas
sobre entrega de produtos 
recebeu o Procon-SP na Black 
Friday do ano passado

A Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro
conSP) autuou ontem (23) 
qua    tro estabelecimentos de 
Di a  de  ma no âmbito de ação 
que visa coibir abusos e práti
cas prejudiciais aos consumi
dores nos dias que antecedem 
e durante a Black Friday, dia 
de descontos marcado pa ra 
a próxima sextafeira (27).

No ABC, a atividade é rea
lizada pelos agentes do Nú
cleo Regional do ProconSP – 
que, ontem, fiscalizaram seis 
comércios localizados na pra
ça Presidente Castelo Branco, 
no Centro de Diadema. 

Quatro lojas foram autua
das e serão multadas pela fal ta 
ou inadequação da informa
ção dos preços de produtos 
co mercializados: Casas Bahia, 

Lojas Marabraz, Casas Per
nambucanas e Kallan Cal ça 
dos. Os agentes também fis  
calizaram os estabelecimen tos 
Bini Calçados e Calçados Sér
gio, mas não constataram ir
regularidades em ambos.

“As informações sobre os 
preços dos produtos comer
cializados devem ser claras, 
precisas e ostensivas, e não 
podem deixar dúvidas nem 
induzir o consumidor a erro”, 
explicou o coordenador regio
nal do ProconSP, Fabiano Ma
riano. Ao longo da semana, 
novas fiscalizações serão reali
zadas nos sete municípios.

n ORIENTAÇÃO
Em outra frente de atua ção, 

o ProconSP vem se reu nindo 
com as principais empresas do 
varejo brasileiro, co mo ViaVa
rejo (dona das Casas Bahia e do 
Ponto Frio), Magazine Luíza e 
B2W (que concentra o comércio 
eletrônico de Americanas.com, 
Sub  marino e Shoptime), com o 
objetivo de orientálas quanto 
aos parâmetros a serem segui
dos durante a megaliquidação.

“Orientamos as empresas a 
ter muita cautela com descontos 

maquiados e falsas promoções, 
a atender bem o consumidor e 
a exercitar a política de trocas”, 
afirmou o diretorexecutivo do 
ProconSP, Fernando Capez. “As 
empresas também estão sendo 
orientadas a respeitar o direito 
ao arrependimento nas compras 
online, que é poder cancelar a 
compra no prazo de sete dias.”

Em 2019, o problema mais 

relatado pelos consumidores re
lativo à Black Friday foi a não en
trega ou demora na entrega do 
produto, com 988 queixas. Ou
tras reclamações fo ram: pro duto 
ou serviço indisponível (343 
casos), pedido cancelad o após 
a finalização da compra (302), 
maquiagem de desconto (220), 
mudança de preço ao finalizar a 
compra (216), produto ou ser

Pdpdpdpdpdpdp

Agentes constataram irregularidades em quatro dos seis estabelecimentos fiscalizados

viço entregue diferente do pe
dido, incompleto ou danificado 
(190), site intermitente, conges
tionado ou bloqueado (61).

Consumidores que se sen
tirem prejudicados ou cons ta
tarem possíveis práticas abu
sivas podem denunciálas jun to 
aos Procons munici pais ou pelo 
site do Pro conSP, www.procon.
sp.gov.br. (Reportagem Local)

Caoa anuncia investimento de 
R$ 1,5 bi em 5 anos em Anápolis 

O Grupo Caoa, que produz 
veículos das marcas Hyundai e 
Chery em Anápolis (GO), anun
ciou ontem (23) plano de investir 
R$ 1,5 bilhão nos próximos cinco 
anos. O anúncio ocorre poucos 
dias após o presidente Jair Bol
sonaro ter sancionado medida 
provisória que prorroga por mais 
cinco anos incentivos fiscais para 
mon tadoras do CentroOeste.

A montadora pretende di
recionar os investimentos ao 
lançamento de novos modelos e 
marcas. Hoje, são produzidos na 
fábrica os utilitários esportivos 
Tiggo (Chery), ix35 e New Tuc

son (Hyundai). Também monta 
caminhões leves da Hyundai.

O investimento da montado
ra deve gerar 2 mil empregos di
retos, segundo a empresa. A ideia 
é atrair fornecedores para perto 
da ope ração quando a produção 
anual ultrapassar as 100 mil uni
dades, gerando 10 mil novos em
pregos diretos se isso acontecer. 
Hoje, a fábrica tem capacidade de 
produzir 86 mil veículos por ano.

O grupo planeja produzir 
uma terceira marca no local. 
É possível tratarse da marca 
de modelos de luxo da Chery 
chamada Exeed. (AE)

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

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

Olá, Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019
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INDICADORES
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EURO (R$)

IBOVESPA

+1,26%
107.379 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,432 R$ 5,433
Turismo R$ 5,46 R$ 5,59

Volume: R$ 28,46 bilhões
Maiores altas:  PetroRio ON 
(7,64%), Sid Nacional ON (6,80%)
Maiores baixas:  Carrefour BR ON 
(-5,35%), P.Açúcar-CBD ON (-3,97%)
Variação em 2020: -7,15%
Variação no mês:  +14,29%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,432 R$ 6,434
Turismo R$ 6,49 R$ 6,63

Detran-SP leiloa veículos apreendidos em Diadema

O Detran.SP realiza, hoje 
(24) e amanhã, leilão online de 
veículos apreendidos por pro
blemas administrativos, como 
fal ta de licenciamento, carteira 
de habilitação vencida e apreen
são por alcoolemia. A primeira 
etapa do certame deve desafo gar 
mais de 500 veículos no pátio de 
Diadema. Em todo o Estado já 
foram realizados 54 leilões.

Os leilões podem ser reali
zados por diferentes empresas e 
em várias datas, até que os pátios 
sejam desafogados. Os eventos 
são feitos em três modalidades: 

veículos com direito à documen
tação (que têm condições de circu
lar normalmente), veículos com 
fim de vida útil (para reaprovei
tamento de peças) e veículos em 
fim de vida útil (para destruição).

A inscrição para participa
ção deve ser feita nos sites dos 
leiloeiros, que podem ser aces
sados pelo portal do Detran 
(www.detran.sp.gov.br).  A em
presa solicitará os documentos 
necessários e enviará senha ao 
cidadão para sua participação. 

O interessado podem visi
tar os pátios antes dos leilões 

para verificar as condições dos 
veículos, mas há necessidade 
de agendamento, em função 
da pandemia de covid 19.

O comprador só deverá efe
tuar a transferência do veículo 
para seu nome e emitir novo 
documento nos casos de veícu
los que possam voltar a circular.

n CUIDADOS
Os leilões são boas opções 

para adquirir veículos a preços 
convidativos, mas é preciso ter 
cuidado para não cair em sites de 
pregões falsos. O primeiro passo 

para participar dos leilões ofici
ais do Detran.SP é acessar o site 
www.detran.sp.gov.br, no qual 
estão publicados os editais dos 
pregões. Esse documento traz 
dados importantes, como nome 
e contato do leiloeiro, dados dos 
veículos, endereço e horário de 
visitação aos pátios, que pode 
ser feita antes do pregão para 
che car as condições dos veículos. 

É importante ficar atento ain
da às fotos exibidas nos sites fal
sos, que trazem imagens de carros 
lavados e estacionados em vagas 
separadas. (Reportagem Local)

Pregão online de mais de 500 veículos retidos por problemas administrativos visa desafogar pátio da cidade
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Ribeirão Pires faz testes de covid em 
moradores acima de 12 anos até sexta

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires realiza até a próxima  
sexta-feira (27) testes gratui-
tos para detecção de covid-19 
entre moradores com idade 
acima de 12 anos. Pessoas com 
doenças crônicas que residam 
no município, profissionais da 
concessionária Rigras, da Segu-
rança Pública e da saúde (redes 
particular e pública) também 
podem fazer a testagem. 

A ação acontece na Escola 
Municipal Engenheiro Carlos 
Rohm I – Rua Ana Maria Ro-
driguez Fernandez de Lima 
170 – Centro (antiga Rua 1º 
de Maio), de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h.

Diariamente, são distribuí-
das 600 senhas - quantidade 
limitada à capacidade de coleta 
e processamento dos exam-
es. Para a retirada da senha, 
é necessária a apresentação 
de documento com foto (RG 
ou CNH), CPF, Cartão SUS e 
comprovante de endereço no 
município. Para pacientes com 

doenças crônicas que não 
passam na rede municipal 
de saúde (e usam Cartão SUS) 
será necessária apresentação 
de receita de medicamento 
de uso contínuo. Profission-
ais da saúde da cidade, da 
segurança ou motoristas de 
transporte público deverão 
apresentar identificação de 
trabalho (crachá).

A Secretaria de Saúde de 
Ribeirão Pires recebeu a doa-
ção de testes do Instituto Bu-
tantan. Além dos kits para 
testagem, o município foi con-
templado com novo sistema 
para enviar, via internet, as 
amostras coletadas, por meio 
de um leitor chamado Hilab, – 
dispositivo laboratorial desen-
volvido pela Hi Tecnologies em 
sinergia da Intel e Microsoft.

Em cerca de 30 minutos, o 
resultado do teste é disponibi-
lizado ao paciente por sms e/
ou e-mail. Os testes realizados 
nesta nova fase são do tipo 
IGG/IGM. (RL)

Estado registra 
queda nos casos de 
covid e aumento de 
17% nas internações

Na 146ª coletiva de im-
prensa sobre as ações de en-
frentamento da pandemia de 
coronavírus, o Governo do Es-
tado apresentou nesta segun-
da-feira (23), as mais recentes 
informações sobre a doença e 
a vacina que o Instituto Bu-
tantan em parceria com o la-
boratório chinês Sinovac es-
tão desenvolvendo. 

Nesta que é a 48ª semana 
epidemiológica, a equipe de 
saúde do governo paulista 
informou que verificou-se 
queda no número de casos 
de coronavírus, ao mesmo 
tempo que houve aumento de 
17% no número de interna-
ções. Hoje são 1.180 pacientes 
internados em UTIs no Esta-
do. Bem inferior a junho, que 
alcançou números superiores 
a 2 mil pacientes internados. 

“Hoje em São Paulo atingi-
mos no total 1,2 milhão de ca-
sos de coronavirus, com 41 mil 
óbitos”, afirmou o secretário 
Estadual de Saúde, Jean Go-
rinchteyn, durante coletiva no 
Butantan. 

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI no estado é de 47%. 
Mais de um milhão de pessoas 
se recuperaram da doença, 
sendo 130 mil as altas hospi-
talares daqueles que estiveram 
em UTIs hospitalares. (Re-
portagem Local)

Butantan anuncia que testes da 
CoronaVac chegaram à fase final
Segundo governo do Estado, 46 milhões de doses estarão disponíveis até janeiro

Governo do Estado de SP

Gorinchteyn e Covas: “só com a vacina viveremos o normal”

O governo de São Paulo e o 
Instituto Butantan confirma-
ram, nesta segunda-feira (23), 
que o estudo clínico da Coro-
naVac chegou à fase final e os 
resultados sairão já na primeira 
semana de dezembro. A pre-
visão é que 46 milhões de doses 
estejam disponíveis no Brasil 
até janeiro de 2021.

Isso será possível porque o 
estudo clínico alcançou o pa-
tamar necessário para aber tura 
da pesquisa e análise da eficá-
cia da vacina. Até o momento, 
74 voluntários se infectaram, 
número superior ao mínimo 
requerido para esta etapa, que 
previa ao menos 61 partici-
pantes contaminados.

Os resultados serão envia-
dos pelo Comitê Internacional 
independente na primeira se-
mana de dezembro para que 
a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) analise o 
relatório para verificação da 
vacina desenvolvida pelo Bu-
tantan em parceria interna-
cional com a biofarmacêutica 
Sinovac Life Science.

“A celeridade do Instituto 
Butantan, também por essa 
expertise de produção consa-

grada de vacinas, pode per-
mitir que a CoronaVac seja a 
primeira disponível para nossa 
população. Só com a vacina vi-
veremos o nosso normal. Até 
então, precisamos lembrar 
que estamos em quarentena e 
todo comportamento deve ser 
res ponsável, mantendo todas 
as regras sanitárias, distan-
ciamento social e utilizando 
máscaras. Conclamamos as 
pessoas para colaborar com as 
medidas ao controle e com-
bate da pandemia”, afirmou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn.

Os testes no Brasil estão 
sendo coordenados desde 
julho pelo Butantan em 16 
centros de pesquisa científica 
espalhados em sete brasileiros 
e no Distrito Federal. Na últi-
ma semana, o primeiro lote 
com 120 mil doses chegou a 
São Paulo. A expectativa do 
Governo do Estado é que o 
Butantan obtenha a aprova-
ção da Anvisa ao imunizante 
até janeiro de 2021.

n PRODUÇÃO
Até janeiro, o instituto es-

pera deter 46 milhões de doses 

da vacina. Como o processo de 
produção deste tipo de imuni-
zante é bastante similar ao dos 
demais fabricados e desenvolvi-
dos pelo instituto paulista, uma 
campanha de vacinação poderá 
começar tão logo a Coronavac 
seja registrada pela Anvisa.

“Estamos muito próximos 
de ter uma vacina disponível 
para o Programa Nacional 
de Imunizações. Esperamos 
que haja incorporação dessa 
vacina, que é mais uma do 
Butantan. Essas notícias co-

locam nossa vacina como a 
mais próxima de utilização 
aqui no Brasil. Cada dia com 
vacina faz diferença. Estamos 
aqui pra dar celeridade nesse 
processo e esperamos coop-
eração tanto da Anvisa quan-
to do Ministério da Saúde 
porque isso aqui se trata de 
uma situação emergencial e 
de salvar vidas”, disse Dimas 
Covas, diretor do Butantan.

No total, são 13 mil volun-
tários envolvidos nos estudos 
no Brasil.  (Reportagem Local)

Bolsonaro ignora 
testes encalhados 

do governo e culpa 
Estados e municípios

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, afirmou, nesta 
segunda-feira (23) que são go-
vernadores e prefeitos, e não o 
governo federal, quem deve ex-
plicações sobre os 6,86 milhões 
de testes para o diagnóstico do 
novo coronavírus que estão 
“encalhados”. Os exames com-
prados pelo Ministério da Saúde 
perdem a validade entre dezem-
bro deste ano e janeiro de 2021 e 
podem acabar no lixo. 

“Todo o material foi enviado 
para Estados e municípios. Se 
algum não utilizou deve apre-
sentar seus motivos (sic )”, disse 
Bolsonaro a um apoiador. Os 
dados sobre o prazo de validade 
dos testes em estoque estão re-
gistrados em documentos inter-
nos do Ministério da Saúde.

Antes da declaração do 
presidente, os conselhos de 
secretários municipais (Conas-
ems) e estaduais de Saúde 
(Conass) afirmaram que o 
ministério não entregou todos 
os kits de testes e máquinas 
para automatizar a análise das 
amostras que havia prometido. 

“O contrato que permitia 
o fornecimento de insumos 
e equipamentos necessários 
para automatizar e agilizar a 
primeira fase do processamen-
to das amostras foi cancelado 
pelo Ministério da Saúde”, 
des tacou o Conass.  (AE)



O goleiro John Victor fará 
hoje (24) sua terceira partida 
seguida como titular do San
tos. O duelo contra a LDU, nos 
2.850 metros de Quito (Equa
dor), pe la rodada de ida das 
oi ta vas de final da Copa Li  ber
ta   do  res, será a pri mei ra ex pe
ri ência interna cional do dia de 
mense e sua estreia na altitude.

“Será minha primeira expe
riência (na Libertadores). Ainda 
não sei (se serei titular), mas es
pero dar meu melhor e ajudar 
o Santos a conseguir um bom 
resultado”, afirmou John, que 
conversou com a reportagem 
do Diário Regional de Qui
to, onde a delegação se pre pa 
ra desde o último domingo.

O diademense de 24 anos 
começou a temporada como 
quin  ta opção para o gol santista. 
Po rém, Vanderlei e Everson dei
xa ram o clube, Vladimir recu
perase de cirurgia no pé direito 
e João Paulo testou positivo para 
covid19. Para o duelo de hoje 
no Equador, o auxiliar Marcelo 
Fernandes – que substitui Cuca, 
também diagnosticado com a 
doença – relacionou John e Paulo 
Mazotti, da base, para a posição.

John chegou ao Santos em 
2011 e passou pelas cate gorias 

Esportes
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Diademense brilha no gol do Santos
Titular nas duas últimas partidas do Peixe no Brasileirão, John fará sua estreia na Libertadores no jogo desta noite contra a LDU, em Quito

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

de base antes de ser promovi
do aos profissionais, em 2016. 
O goleiro estreou em amistoso 
contra o Benfica disputado em 
outubro do mesmo ano, mas 
sua primeira partida oficial 
foi o duelo contra o Interna
cional, no último dia 14, pe lo 
Campeonato Brasileiro.

Mesmo desfigurado por con
ta de surto de covid19, o Pei
xe derrotou o então líder do 
Brasileirão por 2 a 0, na Vila 
Belmiro. Com ao menos seis 
boas defesas, John mostrou ser
viço e foi eleito o craque do jogo 
pela equipe de transmissão da 
TV Globo. No sábado passado, 
também com muitas baixas, o 
alvinegro praiano não teve o 
mesmo desempenho e acabou 
derrotado pelo AthleticoPR por 
1 a 0, na Arena da Baixada.

“Depois de tanto tempo sem 
jogar, poder voltar a atuar é 
uma imensa felicidade. Sempre 
acreditei em meu potencial e 
sonhei com este momento, que 
finalmente chegou”, disse John, 
que não disputava uma par
tida desde agosto do ano pas
sado, quando defendeu o time 
B do Santos no Campeo na to 
Brasileiro de Aspirantes.

O diademense – que chegou 
a ser emprestado no primeiro 
semestre de 2019 à Portuguesa 
Santista para a disputa da Sé

rie A2 do Campeonato Paulista 
– despertou interesse de clubes 
da Série B do Brasileiro no iní
cio deste ano, mas o Santos de
cidiu mantêlo no elenco. 

“O Santos está muito bem 
servido na posição. Tem o Vladi
mir, o João Paulo, eu e os me
ninos da base. Tenho os pés no 
chão, procuro treinar firme e 
viver um dia de cada vez”, disse 
John, que enalteceu o trabalho 
de Sebastião Oliveira Júnior, o 
Arzul, e Júnior Lázaro, o Juni
nho, que dividem a preparação 

Geraldo Bubniak/Santos FC

John atuou nas duas últimas partidas do Santos e deu conta do recado

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’
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de goleiros no clube.
John ressaltou ainda o bom 

relacionamento entre os cole
gas de posição. “Somos amigos, 
e a convivência é a melhor pos
sível. Todos são trabalhadores 
e estão buscando seu espaço, 
mas sem pisar em ninguém.”

Casado desde 2016 e pai de 
uma menina de 4 anos, John re
side em Santos, mas ainda man
tém laços com Diadema. “Minha 
sogra mora na cidade, assim 
como minha avó e meus pri
mos. Sempre que posso retorno 

para visitálos”, disse o goleiro, 
que tem no currículo os títulos 
do Paulista Sub17, em 2013; 
da Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, em 2014; e do Torneio 
Internacional de Durban (sub
19), no mesmo ano. Também 
serviu à seleção brasileira em 
2013, na disputa do SulAme
ricano Sub17 na Argentina.

Um dos goleiros mais altos 
da Série A, com 1,96 metro, 
John teve renovado seu con
trato com o Santos no final de 
2019. O vínculo vai até 2023. 

LIBERTADORES
Jogos das oitavas de final

*Mandante do primeiro jogo

Guaraní-PAR* 

Grêmio

LDU-EQU*

Santos

Racing-ARG*

Flamengo

Internacional*

Boca Juniors-ARG

IDA VOLTA
3/1226/11

1º/1224/11

1º/1224/11

2/1225/11

Ind. del Valle-EQU*

Nacional-URU

Athletico-PR*

River Plate-ARG

Libertad-PAR*

Jorge Wilstermann-BOL

Delfín-EQU*

Palmeiras

2/1225/11

1º/1224/11

2/1225/11

2/1225/11

Anderson Souza do Amaral/Especial para o DR



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 4075-2248/11 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

Moeda Verde completa três anos 
e vai ser ampliado em 2021

Completaram-se três 
anos desde que moradores 
do núcleo Ciganos, comuni-
dade carente de Santo André, 
começaram a ter a vida trans-
formada pelo programa Moe-
da Verde. Foi neste local, em 
2017, que latas de alumínio, 
papelão e diversos outros ma-
teriais recicláveis passaram 
a ser moeda de troca por le-
gumes, frutas e verduras de 
boa qualidade.

Daquele ano em diante, a 
iniciativa do Semasa (Serviço 
Municipal de Saneamento Am-
biental de Santo André) e do 
Fundo Social de Solidariedade, 
por meio do Banco de Alimen-
tos, cresceu e tornou-se um dos 
programas mais importantes 
para melhorar a qualidade de 
vida da população e deixar a ci-
dade mais limpa e sustentável.

“Nestes três anos o Moeda 
Verde, além de demonstrar na 
prática os benefícios da recicla-
gem, também transformou a 
vida de diversas famílias com 
a distribuição de toneladas 
de alimentos do nosso Banco 

de Alimentos. É uma alegria 
acompanhar a evolução deste 
projeto que serviu, inclusive, 
de exemplo para implemen-
tação em outros municípios”, 
destacou a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade de Santo André, 
Ana Carolina Barreto Serra.

Hoje, a ação acontece em 
14 comunidades do município, 
beneficiando milhares de famí-
lias que têm a oportunidade 
de ter alimentos nutritivos na 
mesa de casa. Cerca de 70 mil 
andreenses, beneficiados direta 
e indiretamente, passaram a ter 
as comunidades mais limpas.

O Semasa e a prefeitura 
projetam mais que dobrar o 
número de locais de atuação do 
programa. “Nossa intenção é 
expandir o programa nos próxi-
mos quatro anos, chegando a 30 
comunidades. Para 2021, outros 
sete núcleos devem ser con-
templados”, explicou o super-
intendente do Semasa, Ricardo 
Kondratovich. Os novos locais 
ainda estão sendo estudados. 
(Reportagem Local)

Especialista alerta sobre riscos 
da exposição nas redes sociais
Segundo Flávia Schimith Escrivão, cabe à família ensinar a crianças e jovens etiqueta online

As crianças e adolescentes 
vêm se tornando público cada 
vez mais frequente na internet 
e no uso de tecnologias digitais, 
movimento intensificado pelo 
isolamento social imposto pela 
pandemia do novo coronavírus. 
Porém, com o aumento  da co-
nectividade cresceram os riscos 
da exposição nas mídias sociais 
e às redes sociais. Práticas como 
ciberbullying, discurso de ódio, 
abuso na coleta e tratamento 
de dados e exploração comer-
cial dessa faixa da população 
brasileira preocupam governos, 
especialistas no assunto, assim 
como pais e responsáveis.  

Em entrevista ao Diário 
Regional, a psicanalista Flávia 
Schimith Escrivão, membro da 
Comissão de Saúde Mental da 
Sociedade de Pediatria de São 
Paulo, afirmou que cabe aos 
pais estar atentos à exposição 
dos filhos na mídia. “É inevi-
tável que a tecnologia atinja 
as crianças neste momento, 
principalmente por conta da 
pandemia.  Mesmo as famílias 
que não admitiam essa tecno-
logias para as crianças mais 
pequenas tiveram de abrir ex-
ceções. A própria Sociedade de 
Pediatria condena essa intera-
ção antes dos 2 anos. Porém, a 
partir do princípio que ocorre 
essa interação, esta tem de ser 

construída com a família. Deve 
existir uma espécie de ‘etiqu-
eta online’ a ser ensinada para 
as crianças”, afirmou.

Segundo a especialista, o 
público infanto-juvenil deve ser 
direcionado e alertado sobre os 
riscos que envolvem se expor, 
porque um comentário, uma 
foto, vai ficar ali para sempre. 
“Então, essa exposição passa 
pelos pais, principalmente com 
as crianças menores.”

Segundo Flávia,  há famílias 
que optam por colocar fotos 
das crianças nas redes sociais. 
Porém, é necessário estar alerta 
porque os pequenos não estão 
preparados para enfrentar as 
consequências. “A partir de 

que uma criança ou jovem se 
expõe, corre o risco de se de-
parar com comentários desa-
gradáveis. Se nós adultos não 
sabemos lidar muito bem com 
isso, imagina um pré-adoles-
cente, que esta construindo a 
estima”, pontuou.

n VISÃO DA FAMÍLIA
A especialista destacou que, 

uma vez que não há como con-
trolar o uso das tecnologias, se 
torna essencial conversar com 
as crianças e jovens para trazer 
a visão da família ao que é visto 
nas redes. “É claro que há con-
teúdos que a família tem de 
proibir, mas essa questão tem 
de ir além. As crianças e jovens 

estão expostos a assuntos im-
portantes, acabam tendo diver-
sas versões e viram reféns do 
que ocorre nas redes sociais.” 

Outra questão destacada 
por Flávia é o perigo de uma 
criança muito pequena estar 
exposta nas redes sociais em 
um momento em que está for-
mando a personalidade e a es-
tima. “Existe ‘n’ consequências. 
Me preocupa, por exemplo, 
uma criança pequena estar ex-
posta a situações como a morte 
e a violência, e não precisaria 
ter esse contato antecipada-
mente. Não é errado, mas essas 
interações em crianças meno-
res devem vir acompanhadas 
da presença dos pais, porque 
quando há interações por vias 
externas é como se houvesse 
uma invasão na ‘linguagem’ da 
família”, afirmou.  

Na adolescência, segundo 
a especialista, ocorre a for-
mação da estima e o mundo 
virtual traz riscos. “A estima 
é colocada à prova ao máxi-
mo. O que notamos é que 
as meninas são mais atingi-
das por conta da questão da 
pressão estética. O corpo 
ideal, a roupa ideal. As redes 
constroem desde ideais es-
téticos até questões de com-
portamento. É importante 
a família estar mais atenta 
porque o adolescente tem 
mais liberdade do que uma 
criança pequena”, destacou. 

 StartupStockPhotos por Pixabay 

Família deve acompanhar conteúdo acessado pelas crianças 

Por meio do programa, recicláveis são trocados por alimentos

Divulgação/ Semasa

O Poupatempo de Santo 
André passou a contar, a par-
tir desta segunda-feira (23), 
com posto de atendimento da 
Sabesp. Entre as opções dis-

Poupatempo de Santo André ganha posto de atendimento da Sabesp

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

Regional
jornalismo@diarioregional.com.br
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ponibilizadas pela agência, 
estão alteração cadastral, afe
rição de hidrômetro, conta de 
água e/ou esgoto, ligação de 
água, entre outras. 

A Sabesp pede aos clientes 
que deem preferência aos ser-
viços online e disponibiliza a 
Agência Virtual no site www.
sabesp.com.br e o aplicativo 

Sabesp Mobile. 
Outra opção é a Central de 

Atendimento Telefônico pe-
los números 195 e 0800 011 
9911 (Região Metropolitana 

e Região Bragantina) e 0800 
055 0195 (para demais ci-
dades do interior e litoral). 

Os postos operam apenas-
para serviços que necessitam 

da presença do cidadão. É ne-
cessário agendamento, que deve 
ser feito pelo portal do Poupa-
tempo ou aplicativo Poupatem-
po Digital. (Reportagem Local)
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Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio de diadeMa

Indicador de Saúde

Endereço :Rua Russia, 43 – Bairro Vila Santa Luzia 
São Bernardo do Campo.

Seja nosso Franqueado!
franquias@vipmedocupacional.com.br

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

Saúde e Segurança para sua Empresa tecno-r indÚstria e coMÉrcio 
de artefatos de MetaL Ltda-ePP 
torna público que requereu, à Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá, a Licença Licença 
de Operação para Produção de Artetafos 
Estampados de Metal situado(a) à R. Cabo 
João Romeu Teixeira, 261 – CEP 09380-
170 – Capuava - Mauá/SP conforme consta 
no Processo Administrativo nº 14321/2017.

BraZ santos siLva industria Me., 
torna público que recebeu da Secretaria de 
Meio Ambiente de Mauá a Licença de Prévia 
e de Instalação nº 2020056 e solicitou a 
Licença de Operação , para Fabricação de 
Artefatos de Materiais plásticos para outro 
uso não especificado sito à RUA LAZAR 
SEGAL, 714 – VILA ASSIS BRASIL – 
MAUÁ - SP, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 4787/2019

L.Guedes da siLva industria e 
coMercio de PLasticos Ltda - Me., 
torna público que recebeu da Secretaria 
de Meio Ambiente de Mauá a Licença de 
operação nº 2020012, para CNAE 22.22-
6/00 – Fabricação de embalagens de 
material plástico sito à RUA LUIZ VARIN, 
147 – VILA CARLINA – MAUÁ - SP, 
conforme consta no Processo Administrativo 
nº 5614/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. SECR. FINANÇAS 
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 0190/2020 - PC: 0207/2020. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. de Dietas Enterais e Fórmulas 
Infantis (Uso Hospitalar, Ação Judicial e Outros 
Usos). Agendado para: 10/12/2020 às 09h00. Pr. 
Eletrônico: 0192/2020 - PC: 0281/2020. Objeto: R. 
de P. p/o Forn. de Tintas e Solventes para utilização 
na Sinalização Viária. Agendado para: 14/12/2020 
às 09h00. Pr. Eletrônico: 0191/2020 - PC: 
0280/2020. Objeto: R. de P. p/o Forn. de Colunas 
Metálicas e Afins para uso da Sinalização Vertical e 
Semafórica. Agendado para: 11/12/2020 às 09h00. 
Pr. Eletrônico: 0193/2020 - PC: 0274/2020. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. de Insumos Odontológicos. 
Agendado para: 14/12/2020 às 09h00. Informações, 
e/ou retirada Edital completo, mediante pagamento 
das cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. 
Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, 
em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 
ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 
8666/93 (Sistema Registro de Preços) relativo a 
trimestralidade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 034/2020 - PC: 030/2020. Objeto: 
Forn. de Uniforme do SAMU. Ata RP 118/20 entre 
Município Diadema e Unifardas Confecção de 
Uniformes e Equip. de Segurança Eireli. Ata RP 
119/20 entre Município Diadema e R. D. David 
Prod. Promocionais - Me. Tornamos público que 
permanecem inalterados os itens, preços e valores 
registrados e publicados no Diário Regional de 
21/05/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 084/2020 – PC126/2020. Objeto: 
Forn. De Pneus P/os Veículos Da Frota Municipal. 
Ata RP 176/2020 entre Município Diadema e 
Constantino Pneus Eireli; Ata RP 177/2020 entre 
Município Diadema e Na Ativa Coml. Eireli; Ata RP 
178/2020 entre Município Diadema e Copal Com. 
De Pneus E Assessórios Ltda. Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 22/08/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 090/2020 - PC: 171/2020. Objeto: 
Forn. de Mat. p/Laboratório. Ata RP 179/2020 
entre Município Diadema e Medical Chizzolini Ltda. 
Ata RP 180/2020 entre Município Diadema e Brit 
Assessorias, Consultorias e Representações Eireli. 
Tornamos público que permanecem inalterados os 
itens, preços e valores registrados e publicados 

no Diário Regional de 22/08/2020 ref. as atas dos 
pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0126/2020 - PC: 0205/2020. Objeto: 
Forn. De Equip. (Hospitalares, Audiovisuais, 
Domésticos) E Mobiliários (Incluindo Hospitalar). 
Pr. Eletrônico: 0147/2020 - PC: 0244/2020. Objeto: 
Aq. De Termo-Higrômetros. Homologo e Adjudico 
objeto dos pregões em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico: 0163/2020 - PC: 0222/2020. Objeto: 
Cont. De Emp. Especializada Em Serv. De Preparo E 
Forn. De Nutrição Parenteral. Homologado o pregão 
em epígrafe declarando a licitação fracassada de 
acordo c/Desp. Pregoeiro (a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico: 0126/2020 - PC: 0205/2020. Objeto: 
Forn. De Equip. (Hospitalares, Audiovisuais, 
Domésticos) E Mobiliários (Incluindo Hospitalar). 
Tornamos pública a classificação preços ref. 
pregão em epígrafe: HEWLLEX COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, 
ITENS: 34 – ESTABILIZADOR DE TENSÃO. 
Qtde: 15 UN. Vlr. Unitario: R$ 350,00. MARCA: 
TS-SHARA; 35 – TELEVISOR 43” LED/SMART 
TV/WI-FI BIVOLT. Qtde: 12 UN. Vlr. Unitario: R$ 
1.672,00. MARCA: LG; 36 – AR CONDICIONADO 
12.000 BTU / H SPLIT. Qtde: 12 UN. Vlr. Unitario: R$ 
1.990,00. MARCA: GREE; 40 – REFRIGERADOR 
DUPLEX 320 LITROS. Qtde: 15 UN. Vlr. 
Unitario: R$ 2.130,00. MARCA: CONSUL; 40 – 
REFRIGERADOR DUPLEX 320 LITROS. Qtde: 15 
UN. Vlr. Unitario: R$ 2.130,00. MARCA: CONSUL; 
86 – ESTABILIZADOR DE TENSÃO. Qtde: 05 UN. 
Vlr. Unitario: R$ 350,00. MARCA: TS-SHARA; 87 
– TELEVISOR 43” LED/SMART TV/WI-FI BIVOLT. 
Qtde: 04 UN. Vlr. Unitario: R$ 1.672,00. MARCA: 
LG; 88 – AR CONDICIONADO 12.000 BTU / H 
SPLIT. Qtde: 04 UN. Vlr. Unitario: R$ 2.470,00. 
MARCA: GREE; 92 – REFRIGERADOR DUPLEX 
320 LITROS. Qtde: 05 UN. Vlr. Unitario: R$ 
2.199,00. MARCA: CONSUL; ALLIMAC COMERCIO 
DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI, ITENS: 41 – 
LAVADORA ROUPA DOMÉSTICA P/ 8KG. Qtde: 12 
UN. Vlr. Unitario: R$ 1.880,00. MARCA: CONSUL; 
49 – BEBEDOURO DE ÁGUA ELÉTRICO. Qtde: 15 
UN. Vlr. Unitario: R$ 1.600,00. MARCA: IBBL; 93 – 
LAVADORA ROUPA DOMÉSTICA P/ 8KG. Qtde: 04 
UN. Vlr. Unitario: R$ 1.880,00. MARCA: CONSUL; 
101 – BEBEDOURO DE ÁGUA ELÉTRICO. Qtde: 
05 UN. Vlr. Unitario: R$ 1.600,00. MARCA: IBBL; 
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, ITENS: 39 
– MESA ESCRITÓRIO 1200 X 600 X 740 CM. Qtde: 
60 UN. Vlr. Unitario: R$ 679,00. MARCA: ACHEI 
MOVEIS; 91 – MESA ESCRITÓRIO 1200 X 600 
X 740 CM. Qtde: 20 UN. Vlr. Unitario: R$ 679,00. 
MARCA: ACHEI MOVEIS; 91 – MESA ESCRITÓRIO 
1200 X 600 X 740 CM. Qtde: 20 UN. Vlr. Unitario: R$ 
679,00. MARCA: ACHEI MOVEIS; 100 – CADEIRA 
POLIPROPILENO EMPILHÁVEL. Qtde: 50 UN. Vlr. 

Unitario: R$ 158,00. MARCA: ACHEI MOVEIS; TOP 
CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES 
EIRELI, ITENS: 01 – AMNIOSCÓPIO. Qtde: 15 UN. 
Vlr. Unitario: R$ 1.720,00. MARCA: ORTOFEX; 
06 – BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL 150KG C/
MEMÓRIA. Qtde: 60 UN. Vlr. Unitario: R$ 350,78. 
MARCA: BALMAK; 06 – BALANÇA DIGITAL 
PORTÁTIL 150KG C/MEMÓRIA. Qtde: 60 UN. 
Vlr. Unitario: R$ 350,78. MARCA: BALMAK; 16 – 
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO. Qtde: 
75 UN. Vlr. Unitario: R$ 123,52. MARCA: DORJA; 
18 – ESTETOSCÓPIO INFANTIL. Qtde: 45 UN. Vlr. 
Unitario: R$ 46,80. MARCA: DORJA; 29 – MESA DE 
EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. Qtde: 45 
UN. Vlr. Unitario: R$ 2.059,39. MARCA: SALUTEM; 
44 – ESCADA HOSPITALAR C/02 DEGRAUS. 
Qtde: 30 UN. Vlr. Unitario: R$ 127,16. MARCA: SPR; 
53 – AMNIOSCÓPIO. Qtde: 05 UN. Vlr. Unitario: 
R$ 1.720,00. MARCA: ORTOFEX; 58 – BALANÇA 
DIGITAL PORTÁTIL 150KG C/MEMÓRIA. Qtde: 20 
UN. Vlr. Unitario: R$ 590,00. MARCA: BALMAK; 65 
– DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. Qtde: 20 
UN. Vlr. Unitario: R$ 1.199,99. MARCA: MEDPEJ; 
68 – ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO. 
Qtde: 25 UN. Vlr. Unitario: R$ 123,52. MARCA: 
MEDICATA; 70 – ESTETOSCÓPIO INFANTIL. 
Qtde: 15 UN. Vlr. Unitario: R$ 46,80. MARCA: 
DORJA; 81 – MESA DE EXAMES CLÍNICOS E 
GINECOLÓGICOS. Qtde: 15 UN. Vlr. Unitario: 
R$ 2.085,79. MARCA: SALUTEM; 96 – ESCADA 
HOSPITALAR C/02 DEGRAUS. Qtde: 10 UN. Vlr. 
Unitario: R$ 140,00. MARCA: SPR; CONKAST 
EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA – ME, 
ITENS: 07 – BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. Qtde: 
30 UN. Vlr. Unitario: R$ 103,00; 11 – CARRO DE 
EMERGÊNCIA C/RODAS GIRATÓRIAS. Qtde: 
18 UN. Vlr. Unitario: R$ 1.398,00; 19 – FOCO 
AUXILIAR DE HASTE FLEXÍVEL. Qtde: 75 PÇ. 
Vlr. Unitario: R$ 259,00; 21 – NEGATOSCÓPIO 
01 CORPO 110V DE PAREDE. Qtde: 45 UN. Vlr. 
Unitario: R$ 255,00; 24 – SUPORTE DE SORO 
MÓVEL COM RODÍZIOS. Qtde: 45 PÇ. Vlr. Unitario: 
R$ 134,99; 31 – CARRINHO DE CURATIVO. 
Qtde: 23 UN. Vlr. Unitario: R$ 675,00; 32 – MESA 
AUXILIAR DE INOX. Qtde: 45 UN. Vlr. Unitario: R$ 
344,99; 59 – BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. Qtde: 
10 UN. Vlr. Unitario: R$ 115,00; 63 – CARRO DE 
EMERGÊNCIA C/RODAS GIRATÓRIAS. Qtde: 
06 UN. Vlr. Unitario: R$ 1.398,00; 71 – FOCO 
AUXILIAR DE HASTE FLEXÍVEL. Qtde: 25 PÇ. 
Vlr. Unitario: R$ 259,00; 73 – NEGATOSCÓPIO 
01 CORPO 110V DE PAREDE. Qtde: 15 UN. Vlr. 
Unitario: R$ 255,00; 76 – SUPORTE DE SORO 
MÓVEL COM RODÍZIOS. Qtde: 15 PÇ. Vlr. Unitario: 
R$ 134,99; 83 – CARRINHO DE CURATIVO. 
Qtde: 07 UN. Vlr. Unitario: R$ 675,00; 84 – MESA 
AUXILIAR DE INOX. Qtde: 15 UN. Vlr. Unitario: 
R$ 429,00; ITENS 07, 11, 19, 21, 24, 31, 32, 59, 
63, 71, 73, 76, 83 E 84, MARCA: CONKAST; P S 

DISTRIB. DE PROD. DA SAUDE EIRELI, ITEM: 10 
– CARDIOTOCOGRAFO PORTÁTIL. Qtde: 09 UN. 
Vlr. Unitario: R$ 19.900,00. MARCA: KOLPLAST; 
COM. DE MAT. MÉDICOS HOSPITALARES 
MACROSUL LTDA, ITENS: 13 – DETECTOR FETAL 
MODELO DE MESA. Qtde: 60 UN. Vlr. Unitario: R$ 
590,00. MARCA: MD; 22 – OTOSCÓPIO. Qtde: 45 
PÇ. Vlr. Unitario: R$ 299,00. MARCA: MD; SALES 
COMERCIAL, SERVICOS E DECORACAO EIRELI, 
ITENS: 37 – POLTRONA LONGARINA 3 LUGARES 
VINIL. Qtde: 45 UN. Vlr. Unitario: R$ 1.490,00. 
MARCA: M.L; 38 – MESA PARA IMPRESSORA. 
Qtde: 30 PÇ. Vlr. Unitario: R$ 499,99. MARCA: P.D; 
48 – CADEIRA POLIPROPILENO EMPILHÁVEL. 
Qtde: 150 UN. Vlr. Unitario: R$ 299,99. MARCA: 
PLAXMETAL; 50 – ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 
TAMANHO OFICIO. Qtde: 06 UN. Vlr. Unitario: 
R$ 1.500,00. MARCA: P.D; 89 – POLTRONA 
LONGARINA 3 LUGARES VINIL. Qtde: 15 UN. Vlr. 
Unitario: R$ 1.490,00. MARCA: M.L; 90 – MESA 
PARA IMPRESSORA. Qtde: 10 PÇ. Vlr. Unitario: 
R$ 499,99. MARCA: P.D; 102 – ARQUIVO DE 
AÇO 4 GAVETAS TAMANHO OFICIO. Qtde: 02 
UN. Vlr. Unitario: R$ 1.500,00. MARCA: P.D; ITEM 
DESERTO: 69; ITENS FRACASSADOS: 02, 03, 04, 
05, 08, 09, 12, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 
33, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 
62, 64, 66, 67, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 94, 
95, 97, 98, 99, 103, 104. 
Pr. Eletrônico: 0147/2020 - PC: 0244/2020. Objeto: 
Aq. De Termo-Higrômetros. Tornamos pública 
a classificação preços ref. pregão em epígrafe: 
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, ITEM: 01 – TERMO-
HIGRÔMETRO DIGITAL P/ MEDIÇÃO DE 
TEMPERATURA C/ SUPORTE PARA MESA. Qtde: 
45 UN. Vlr. Unitario: R$ 109,98. MARCA: KASVI; 
Pr. Eletrônico: 0163/2020 - PC: 0222/2020. Objeto: 
Cont. De Emp. Especializada Em Serv. De Preparo E 
Forn. De Nutrição Parenteral. Tornamos público que 
a Licitação em epígrafe foi declarada “Fracassada”. 
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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, 24 de novembro de 2020.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA e CASSIA 
APARECIDA DE ARAUJO SANTOS NAZARIO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de loja, nascido em Diadema 
- SP, aos 03/04/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARIA DE FÁTIMA AUGUSTO 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1968, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIO 
FERREIRA DOS SANTOS e de ANTONIA DE 
ARAUJO SANTOS;

EDIVALDO NASCIMENTO OLIVEIRA e 
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS LIMA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, encarregado de produção, nascido em 
CAMACAN - BA, aos 18/04/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AROALDO BATISTA 
DE OLIVEIRA e de JOSEFA LEAL DO 
NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itagimirim 
- BA, aos 05/09/1983, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOAO OLIVEIRA LIMA e de 
LINDAURA MARIA DOS SANTOS;

FABIANO VERSIANO DA CRUZ e VANESSA 
FARIAS CALEGARI SILVA,  sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/10/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PAULO VERSIANO DA CRUZ e de 
MARISTELA LINO DE SOUZA DA CRUZ; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônoma, nascido em Diadema - 
SP, aos 25/05/1988, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ZABULON SANTOS BISPO e de 
MARIA MADALENA FARIAS;

THIAGO FERREIRA MOREIRA e AMANDA 
EMILIANA SILVA, sendo o pretendente:  
n a c i o n a l i d a d e  b r a s i l e i r a ,  s o l t e i r o , 
instrumentador cirúrgico, nascido em São 
Caetano do Sul - SP, aos 22/03/1992, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FAGUNDES 
ALVES MOREIRA e de ROSILENE FERREIRA 
MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
16/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCELO SEVERINO SILVA e de MONICA 
EMILIANA PEDRA SILVA;

R ICARDO DE SOUZA e  SOLANGE 
MARGARIDA DA CRUZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bombeiro 
civil, nascido em São Paulo - SP, aos 
08/05/1973, residente em DIADEMA - 
SP, filho de OSWALDO DE SOUZA e de 
MARIA JOSE CUSTODIO DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bombeiro civil, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ORLANDO MARGARIDA DA CRUZ e de 
EVA GAZETA DA CRUZ;

VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES e ANA 
CAROLINE ESTEVES PEREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de monitoramento, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/10/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANDRÉ DIONISIO 
GOMES e de KATIA REGINA DE OLIVEIRA 
GOMES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
Diadema - SP, aos 13/11/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO 
RODRIGUES PEREIRA e de ELAINE 
ESTEVES DOS SANTOS;

ALBERTO HIROYUKI MURATA e ANDRÉIA 
BATISTA DA CONCEIÇÃO,  sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 26/07/1983, residente em Diadema - SP, 
filho de CARLOS YOSHITERU MURATA 
e de MATILDE SHIGUEKO MURATA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, agente de viagens, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 23/06/1985, residente 
em Diadema - SP, filho de ARNALDO BATISTA 
DA CONCEIÇÃO e de MARIA DA GLORIA 
PEREIRA DA CONCEIÇÃO;

GABRIEL MATIAZZO DE OLIVEIRA e NAYRA 
DA CRUZ MOURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em Diadema - SP, aos 12/05/2000, 
residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
GEOVANI MARQUES DE OLIVEIRA e de 
MARA TEOFILA MATIAZZO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de monitoramento, nascido em Osasco - SP, 
aos 18/01/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MÁRCIO MOURA e de SOLANGE 
MARGARIDA DA CRUZ;

LUCAS VIANA DOS SANTOS e CAROLINE 
FERNANDA ALVES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em Diadema - SP, aos 
02/06/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO LOPES DOS SANTOS 
e de ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de embalagem, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 02/08/1999, 
residente em São Bernardo do Campo - 
SP, filho de JOÃO ALVES DA SILVA e de 
ELIZABETE DA SILVA;

EDSON LUIZ BUENO RODRIGUES e 
ALINE FERNANDA DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, soldador automatizado, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/06/1976, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ RODRIGUES 
RUEDA e de NOEMIA BUENO RODRIGUES 
RUEDA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manicure, nascido em São 
Paulo - SP, aos 19/09/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCOS FERREIRA 
DOS SANTOS e de BEATRIZ APARECIDA DE 
PAULA SANTOS;

J O S E R I L D O  D E  S O U Z A M U N I Z  e 
EDINALVA ORGINO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Penedo - AL, aos 
03/05/1980, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ JURANDIR SANTOS MUNIZ 
e de NESTORILDA DE SOUZA MUNIZ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montadora, nascido em Monteiro - PB, aos 
01/08/1976, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO ORGINO DA SILVA e de HELENA 
MARIA DA SILVA;

ROBSON LEANDRO DOS SANTOS SILVA e 
DULCINETE DE OLIVEIRA E SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motoboy, nascido em Flores - PE, 
aos 15/06/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ MANOEL DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Diogo De Vasconcelos - MG, aos 
24/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DILSON ESTEVAM DA SILVA e de ELZA 
DE OLIVEIRA E SILVA;

RAFAEL CAVALCANTI MENDONÇA e 
JANAINA ROSA DE ANDRADE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
05/08/1988, residente em Diadema - SP, 
filho de SEVERINO RAMOS MENDONÇA 
e de TEREZA MARIA CAVALCANTI; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/10/1984, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCILIO ROSA DE ANDRADE e de 
VERA LUCIA ROSA DE JESUS;

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA e ANA 
PATRICIA DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Oliveira dos Brejinhos 
- BA, aos 28/08/1988, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de JOSÉ LEANDRO ROSA 
DA SILVA e de LENIRA AMORIM DE OLIVEIRA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Caucaia 
- CE, aos 21/07/1985, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARIA VALDERLUCIA DO 
NASCIMENTO;

ROGÉRIO RODRIGO DE ASSIS e STÉFFANY 
NASCIMENTO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, policial 
militar, nascido em DIADEMA - SP, aos 
22/09/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERALDO SEVERINO DE ASSIS 
e de IONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 
08/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RENATO CARLOS DA SILVA e de PATRICIA 
NASCIMENTO CORDEIRO;

CLÁUDIO DE JESUS FREITAS e KATIA 
SOUZA MACÊDO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de máquina III, nascido em Itambé - BA, aos 
08/11/1975, residente em Diadema - SP, filho 
de ALFREDO MARINHO DE FREITAS e de 
ALMIRA MARIA DE JESUS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
lavanderia, nascido em Poções - BA, aos 
25/08/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FEBRÔNIO VIEIRA MACÊDO e de 
EUFROSINA RIBEIRO SOUZA;

BRUNO DOS REIS COELHO e FRANCISCA 
EDILAINE APOLINARIO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
07/09/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO ALEIXO COELHO e de 
ROSANA MOURA DOS REIS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 20/03/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de HONORATA 
APOLINARIO DA SILVA;

ALEXANDRE SILVA BERTELLI NUNES e 
JAQUELINE DA SILVA MORAES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ferramenteiro industrial, nascido em São Paulo 
- SP, aos 05/08/1993, residente em Diadema - 
SP, filho de MAURO LUCIO BERTELLI NUNES 
e de SOLANGE APARECIDA SILVA BERTELLI 
NUNES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 31/01/2001, 
residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de NATANAEL DA SILVA MORAES e de 
ELIANA VICENTE DA SILVA MORAES;

GERALDO GOMES DA SILVA e MARIA 
DO CARMO SÁ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, 
nascido em Monjolos - MG, aos 25/03/1951, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
GOMES DA SILVA e de MARIA VENUTA 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, costureira, nascido em 
Araraquara - SP, aos 17/08/1957, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE SÁ e de 
MATHILDE REGINA VERRI DE SÁ;

MARCIO HENRIQUE FERREIRA DO VALE 
e GABRIELE DA SILVA TIODOSIO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - 
SP, aos 08/06/1994, residente em Diadema 
- SP, filho de PEDRO VIEIRA DO VALE e de 
LUCIENE HENRIQUE FERREIRA DO VALE; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, 
aos 04/12/1998, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO TIODOSIO FILHO e de 
FRANCISCA GIRLENE SERAFIM DA SILVA;

DONAL ANTONIO MARTINS e MICHELLE 
SOUSA LIMA, sendo o pretendente:  

nacional idade bras i le i ra,  d ivorc iado, 
motorista, nascido em Taquaritinga - SP, 
aos 12/05/1974, residente em Diadema - 
SP, filho de DEOLINDA LUZIA MARTINS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
17/04/1998, residente em Diadema - SP, filho 
de EDSON MOURA LIMA e de SANDOELIA 
SOUSA GOMES;

PABLO CÉSAR GOMES ALVES e MILENE 
BEATRIZ LOPES ZAIRE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administrador 
de sustentare saneamento, nascido em Paulo 
Afonso - BA, aos 15/07/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RENATO CÉSAR 
ALVES e de DALIA MARIA GOMES; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
27/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ELOISA DA SILVEIRA ZAIRE;

RENÊ JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA e 
NAGELA JAMIL MOHAMED FAKIH, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
policial militar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 20/12/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL LEITE DE ALMEIDA e de 
MARIA DE LOURDES JOAQUIM LEITE DE 
ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresária, nascido em 
São Paulo - SP, aos 26/09/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JAMIL MOHAMEDE 
NASSERDINE EL FAKIH e de SIHAM 
MOHAMAD MUSTAPHA;

JEFFERSON DE SOUSA PEREIRA e 
ELOÁ DONATANGELO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de caixa, nascido em Diadema - SP, 
aos 20/03/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EVALDO PEREIRA e de MARIA 
DO ROSARIO DE SOUSA PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 11/06/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARCOS LUIS 
DA SILVA e de MARLI DONATANGELO 
RODRIGUES;

VÍTOR SOARES MARTINS e KÉROLLYN 
BRUNA MARTINS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
eletricista de manutenção, nascido em São 
Paulo - SP, aos 18/12/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SERGIO MARTINS 
DA SILVA e de LUCINEIDE SOARES CABRAL 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 04/08/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de VANDERLEI BRITO DA SILVA e 
de ELERIZANE MARTINS BRITO DA SILVA;

FRANCISCO JONES FERREIRA DA SILVA 
e ISIS DOMENICH ROMÃO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de compras, nascido em Santo 
André - SP, aos 28/09/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARNEIRO 
DA SILVA e de MARIA CÉLIA FERREIRA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheira de controle 
e automação, nascido em Santos - SP, aos 
06/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO ROMÃO FILHO e de MARIA 
DE FATIMA DOMENICH ROMÃO;

JOSÉ WILLIAM DE MÉLO SILVA e KARINA 
DA SILVA LOPES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Colônia Leopoldina - AL, aos 
22/04/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DURVAL JOSÉ VALÉRIO DA SILVA 
e de CÍCERA QUITÉRIA DA MÉLO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 
08/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de OLINDO LOPES DA FONSECA NETO e de 
EDILEINE FREITAS DA SILVA;

ALAN DOUGLAS ALVES INOJOSA e JÉSSICA 
MENDES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, 
nascido em Senador Pompeu - CE, aos 
14/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALANLEY INOJOSA BORGES e de MARIA 
JOÉLIA ALVES BATISTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 
09/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GETULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e de 
MARIA MATILDES MENDES LIMA;

HÉRICLES DOS SANTOS SOUSA e 
PIETRA DUTRA FLOR, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 26/12/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WILLIAM 
URBANO DE SOUSA e de JUSSARA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 25/03/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
JOSÉ FLOR e de ROBERTA DUTRA DA SILVA;

ALEFE ABEDE SALLES DE FIGUEIREDO 
SANTOS e KAREN KLAUSS SOFIA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 13/02/2000, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JAILSON DOS SANTOS e de 
ALESSANDRA BRAZ DE FIGUEIREDO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 30/04/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CARLOS ROBERTO SOFIA e de 
ROSA APARECIDA KLAUSS SOFIA;

JOSÉ PAULO CANDIDO DE VASCONCELOS 
e DYANA ESTER BRISOLA MARTINS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/07/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ GERALDO DE VASCONCELOS 
e de LUCINEIDE CANDIDA DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DIONISIO VIEIRA MARTINS e de SELMA 
ANDREA BRISOLA DIAS MARTINS;

ALVARO GENTIL DA SILVA e APOLONIA 
SCHOFFEN,  sendo  o  p re tenden te :  
nacionalidade brasileira, divorciado, limpador 
de vidros, nascido em São Paulo - SP, aos 
12/02/1957, residente em Diadema - SP, filho 
de ARISTIDES PROCOPIO DA SILVA e de 
LUCINDA BRAGA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Ibicaré - SC, aos 10/02/1971, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
MIGUEL SCHOFFEN e de LUCIA SCHOFFEN;

MOISES BARROSO DA COSTA e RENATA 
TEIXEIRA DA TRINDADE,  sendo  o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador logístico, nascido em Braúnas - MG, 
aos 14/09/1968, residente em Diadema - SP, 
filho de DJALMA BARROSO DA COSTA e de 
ALTINA GOMES DE JESUS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
20/04/1976, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ MALAQUIAS DA TRINDADE e de 
MARIA TEIXEIRA DA TRINDADE;

BRUNO BRAGA DE ANDRADE FERREIRA 
e ANA LUCIA DA SILVA PONTES, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, produção, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 12/05/1994, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSIAS FERREIRA e de 
LAURA BRAGA DE ANDRADE FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista jurídica, nascido em Mauá - SP, aos 
14/12/1988, residente em Mauá - SP, filho 
de LUCIANO NERI DE PONTES e de CÉLIA 
REGINA DA SILVA PONTES;
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