
Acidente com um ônibus de tu
rismo nesta segundafeira (25) deixou 
pelo menos 19 mortos e 30 feridos. A 
corporação chegou a afirmar que ha
viam 21 mortos, mas depois corrigiu 
a informação, sem dizer o motivo.  O 
ônibus havia saído do Pará, com des
tino a Balneário Camboriú (SC). Um 
problema nos freios na descida da 
serra pode ter sido a causa.  O moto
rista, cujo nome não foi divulgado, tem 
67 anos e prestou depoimento à tarde. 
O condutor realizou exames e não foi 
constatado nenhum tipo de embria
guez.Os feridos foram encaminhados 
para Joinville (SC), Garuva (SC) e de 
Curitiba (PR).

O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEMRJ), disse não ter dúvidas 
de que o ministro da Saúde, Eduardo Pa
zuello, cometeu crime ao conduzir a pas
ta durante a pandemia da covid19 no 
país. O presidente da Câmara ponderou, 
no entanto, que é necessário fazer uma 
investigação, inclusive para apurar qual 
é a responsabilidade do presidente Jair 
Bolsonaro nessa questão. “Os crimes 
precisam ser investigados, por isso, 
defendo uma CPI (Comissão Parla
mentar de Inquérito)”, disse. “Pela in
competência e irresponsabilidade, no 
mínimo, do ministro da Saúde, não 
vamos ter crescimento de 7%, 8%, mas 
de 3%”, destacou.
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Doria rebate Bolsonaro: ‘governo federal não 
participou da liberação de insumos para Coronavac’
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A Prefeitura de Mauá informou 
nesta segundafeira (25) que houve 
redução de 17% na taxa de ocupação de 
UTI do Hospital de Clínicas Radamés 
Nardini. A queda foi possível após go
verno conseguir antecipar para sábado 
à noite a liberação de ala com dez novos 
leitos para covid, prevista para começar 
a funcionar no início desta semana. A 
nova ala foi viabilizada pela prefeitura 
após parceria com o governo estadual. 
Com isso, a cidade passou a ofertar 
30 leitos de UTI exclusivamente para 
tratamento da doença.

A Prefeitura de São Caetano  está 
realizando nova pesquisa sobre a 
retomada das aulas presenc iais. O 
levantamento está disponível na 
Plataforma Educação Conectada e 
pode ser acessada em: estudante.
scseduca.com.br. Direcionada a pais 
e responsáveis pelos alunos da rede 
municipal, a pesquisa traz uma única 
questão: você enviará seu/sua filho/à 
escola com carga horária reduzida 
em fevereiro e março?  A pesquisa, 
que ficará disponível até a próxima 
sextafeira (29). 

Com novos leitos, 
Mauá reduz taxa

 de ocupação de UTI 
por covid em 17%

São Caetano realiza 
pesquisa de opinião 
sobre retomada das 

aulas presenciais

Acidente com 
ônibus de turismo 
deixa pelo menos 

19 mortos no Paraná

Maia acusa Pazuello 
de crime e diz que 

populismo de 
Bolsonaro é “vírus”
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

Manhã  Tarde  NoiteNoite

Empresas assinaram 466 mil acordos de suspensão de contrato ou redução de salário, o que ajudou a conter demissões

Programa de redução de jornada desacelera 
pedidos de seguro desemprego na região

As demissões causadas pela pan
demia fizeram cres cer o nú mero de 
pedidos do seguro de sempre go no 
ABC em 2020, mas o avanço ficou 
aquém do esperado no início da crise 
sanitária, em março. Dados do Minis
tério da Economia compilados pelo 

Diá rio Regional revelam que, no 
ano passado, 114.868 traba  lha   do res 
solicita ram o be nefí cio, nú me   ro 3,4% 
superior ao regis tra  do em 2019. No 
país, a alta foi ainda menor, de 1,9%, 
para 6,78 milhões. O avanço acabou 
sendo me nor do que sugeriam dados 

Queda foi possível após a prefeitura antecipar a liberação dos novos leitos para a noite de sábado

NOVIDADEDIADEMA
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Semasa  lança website exclusivo 
do programa Sanear Santo André 

com informações sobre obras até 2024

Prefeitura amplia atendimento 
para esclarecer dúvidas e receber 
reclamações sobre a taxa de lixo

Problema nos freios na descida da serra pode ter sido a causa do acidente, que deixou 30 feridos

de maio e junho, no auge do impacto 
econômico  decorrente do isolamen
to social. Em maio e junho, os pedi
dos de seguro desemprego no ABC 
chegaram a subir 58,3% e 43,8%, re
spectivamente, em relação aos mes
mos meses de 2019. Porém, o indica

dor desacelerou no decorrer do ano, 
à medida que o isolamento social foi 
flexibiliza do e o mercado de traba lho 
voltou a ficar contratante. Técnicos do 
governo credi tam o resultado ao Bene
fício Emergencial de Preservaçã o do 
Emprego e da Renda (BEm), programa 

que possibilitou a redução de jornada 
e salá rio ou a suspensão dos contratos 
dos trabalhadores, o que ajudou a man
ter os empregos – o go verno pagou 
benefício ao trabalhador até o limite do 
va lor do seguro desemprego para com
pensar a perda na renda.
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Maurício Cardozo: ‘emplacamos dez vereadores e uma 
grande vitória bem no local que o PT foi fundado’

Parlamentar de São Bernardo é herdeiro político do vereador Ramon Ramos, morto em acidente de carro em 2019

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

O vereador de São Bernar
do Mauricio Car dozo (PSDB) 
assumiu cadeira na Câmara no 
último dia 1º. O tucano é her
deiro político do vereador Ra
mon Ramos (PDT), morto em 
acidente  de carro em 2019. Ao 
Diário Regional, afirmou que 
“as coisas estão muito difíceis, 
mas é um momento de dar
mos o nosso melhor, para, jun
tos, sairmos dessa situação”. 

O que representou sua 
vitória nas últimas eleições, 
já que sua candidatura se 
deu após a morte de Ramon? 

Uma enorme satisfação, 
de certa forma um alivio, pois 
estava carregando o nome do 
presidente da Câmara, grande 
político da região que estava 
em seu melhor momento.  A 
responsabilidade era enorme 
mas sempre mantive a confi
ança  pelo trabalho que todo 
nosso grupo realizou aio longo 
desse anos, sempre sob a sua 
liderança. Porém, mesmo as
sim a dificuldade existia, eu 
não era ele, e tivemos um ano 
para desenvolver esse tra balho 

que no final foi vitorioso.
Do legado que herdou de 

Ramon, quais bandeiras e 
posicionamentos na Câmara 
pretende encampar para seu 
mandato?

Vamos dar sequência aos 
trabalhos que já desenvolvía
mos. Aprendi muito com ele, 
nosso “ Professor”, mas lógico, 
com o meu jeito de ser. Apre
sentarei projetos que foram 
propostos pela população du
rante nossas andanças pela 
cidade. Nesse momento pas
samos por um momento de 
austeridade. As arrecadações 
caíram devido à grande crise 
de saúde, situação que já se ar
rasta há cerca de um ano. 

As coisas estão muito 
difíceis, mas é um momento 
de darmos o nosso melhor, 
para, juntos, sairmos dessa 
situação. Melhorando os mu
nicípios, melhoramos o Es
tado e melhorando os Estados, 
melhoramos a Nação e todos 
dando sua contrapartida.  
Outra luta é a de ampliar os 
projetos de sucesso do nosso 
governo, para que cheguem a 
todos os bairros da cidade: Pra
ças Parques, Arenas Parques, 

Alcolumbre marca eleição para presidência do Senado dia 1º
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEMAP), 
marcou a eleição de sucessão no 
comando da Casa para a próxi
ma segundafeira, 1º. A sessão 
preparatória, como é chamada 
a reunião que definirá o próx
imo presidente do Senado, 
foi convocada para 14 horas. 
No mesmo dia, a Câmara dos 
Deputados fará a eleição para o 
comando da Casa.

Após ter a reeleição barrada 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), Alcolumbre tenta fazer 
o próprio sucessor e eleger 
o senador Rodrigo Pacheco 
(DEMMG) na vaga. Pacheco 

é apoiado pelo presidente Jair 
Bolsonaro e fez uma aliança 
de nove partidos, somando 41 
senadores, sem contar as dis
sidências.

Alcolumbre vai presidir 
a sessão de segundafeira. O 
candidato do atual presidente 
da Casa terá como principal 
adversária a senadora Simone 
Tebet (MDBMS), que reu
niu quatro partidos somando 
28 senadores. Há senadores, 
porém, que não seguem as 
bancadas na disputa. A vota
ção será presencial e com voto 
secreto, conforme o regimento 
interno do Senado. (AE)

Educar + entre outros.
Como o sr. vê o fato de o 

PSDB de São Bernardo ter 
conquistado a maior banca-
da do país?

Muito bom para nós  do 
PSDB aqui do município e da 
região, bem no local em que 
o PT  foi fundado com todo 
seu histórico, emplacamos 
dez vereadores e uma grande 
vitória que teve como seu 

maior responsável o nosso 
prefeito Orlando Morando 
(PSDB), que foi extrema
mente habilidoso e, logica
mente, que o trabalho que 
ele vem realizando na cidade 
ajudou muito a todos nós que 
éramos candidatos.

Como vê a atuação da Câ-
mara em meio à pandemia?

A Câmara Municipal tem 
sido responsável, aprovou os 
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Cardozo: “é um momento de darmos o nosso melhor”

Alcolumbre tenta fazer o sucessor e eleger Rodrigo Pacheco 
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Câmara de R.Pires promove curso 
preparatório para assessores

A Câmara de Ribeirão Pires 
realizou a primeira edição do 
Curso Preparatório voltado 
a assessores e chefes de gabi
nete da cidade. A iniciativa foi 
proposta e organizada pelo 
presidente da Casa, Guto Vol
pi, com o objetivo de propor
cionar uma melhor formação 
aos funcionários da casa.

“Esta ação vem ao en
contro com o momento de 
renovação que a Câmara pas
sa, com a eleição de dez no
vos vereadores que estão pela 
primeira vez no legislativo. 
Com isso, nosso objetivo é 

explicar o processo da Casa, o 
trâmite de proposituras, como 
chegam ao Executivo, como 
voltam para a Câmara e tam
bém sobre como melhorar o 
tipo de informação, a quanti
dade e direcionamento de re
querimentos”, destacou Guto.

As aulas serão ministradas 
pelos funcionários de carreira, 
conhecedores de todos os pro
cessos da Casa de Leis e que, 
com isso, poderão trazer uma 
visão ampla aos novos asses
sores e chefes de gabinete so
bre como tornar os trâmites. 
(Reportagem Local) 

projetos do Executivo e apoiou 
suas ações para fazer o devido 
enfrentamento e os resultados 
foram positivos. Agiu com res
ponsabilidade e nesta legisla
tura não será diferente. Tanto 
deu certo que a população 
reelegeu o prefeito e deu maio
ria folgada a ele na Câmara 
Municipal.

Como vê a condução do 
prefeito Orlando Morando 
e do governador João Doria 
(PSDB) no combate à pan-
demia?

Governar nem sempre vai 
agradar a todos. Porém, as me
didas adotadas desde o início 
se mostraram acertadas, tan
to pelo prefeito quanto pelo 
nosso governador. Tanto que 
se o Brasil tem vacina devese 
ao seu acerto nessa questão. A 
vacina é do Brasil porque São 
Paulo foi responsável

Como analisa o aumento 
das restrições dentro do 
Plano São Paulo que serão 
implementadas a partir de-
sta segunda-feira?

Duras, porém, ne
cessárias. O relaxamento no 
distanciamento e isolamento 
agravaram a crise. E esse é 

o primeiro caminho do en
frentamento ou o sistema 
público de saúde poderá en
trar em convulsão.

 Qual é a importância de 
se vacinar contra a covid, 
lembrando das fake News 
que estão nas redes sociais? 

Isso é histórico. Foi assim 
com a penicilina, com a gripe 
espanhola, com a varíola. O 
que é novo assusta. O meu 
conselho é o de tomar a vacina 
assim que liberada para todos. 
A crise é mundial e a solução 
independe de bandeira, mas 
da ciência.

Como o sr. analisa os posi-
cionamentos adotados pelo 
governo federal durante 
essa crise sanitária?

O governo federal errou 
e continua errando e tem 
que ser responsabilizado por 
isso. Tanto a solução veio de 
São Paulo que agora até im
plementaram a “vacina é do 
Brasil). Claro que é do Brasil 
e São Paulo mais uma vez faz 
valer seu Brasão. Conduzo, 
não somos conduzidos. A 
solução primeira partiu da
qui liderada por um governa
dor do PSDB.
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Doria reúne ex-presidentes em ato sobre 
importância da vacina contra a covid-19  

José Sarney, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso participaram da ação
Governo do Estado de SP

FHC: “esse vírus não perdoa, classe social, nada”

O governador João Doria 
recebeu os ex-presidentes da 
República José Sarney, Mi-
chel Temer (ambos de forma 
remota) e Fernando Henrique 
Cardoso em ato em defesa 
da vida e da importância da 
vacinação contra a covid19. 
A ação ocorreu nesta segun-
da-feira (25), aniversário do 
município de São Paulo, no 
Palácio dos Bandeirantes. 

“O objetivo do nosso en-
contro não é político, e sim 
um encontro institucional, 
para valorização da vida, da 
existência, das vacinas, da 
saúde e da proteção do povo 
brasileiro. Este é o grande 
sentido que nos une nesse 
encontro, virtual e presen-
cial, no dia 25 de janeiro, data 
da fundação da cidade de São 
Paulo”, disse Doria. 

Todos os ex-presidentes 
foram convidados a participar 

do ato pelo governador. “A 
vacinação deve ser feita com es-
pírito de solidariedade e união 
de todos, com a colaboração de 
todos e a nossa fé, sem dúvida, 
em Deus. É hora de juntarmos 
esforços para dizer à popula-
ção brasileira que colaborem 
com as autoridades sanitárias 
e com os governos federal, es-
tadual e municipal. Junto-me, 
assim, aos meus colegas ex-
presidentes nesse apelo, que é 
um apelo pela vida, que é um 
apelo pela saúde”, incentivou 
José Sarney, que governou o 
Brasil entre 15 março de 1985 
e 15 de março de 1990. O ex-
presidente, de 90 anos, partici-
pou do evento de forma remo-
ta para se resguardar. 

Michel Temer, de 80 anos, 
também participou da ação de 
maneira remota e defendeu as 
ações de preservação à saúde 
dos brasileiros. “Acho mesmo 
que o combate ao vírus, que é a 
manutenção da vida, é tão im-
portante quanto a economia, 
mas há momentos e momentos. 
A vida é algo que se vai, a econo-
mia pode ter dificuldade, mas a 
vida não volta e a economia se 
recupera”, avaliou. Temer pre-
sidiu o país entre 31 de agosto 
de 2016 e 1 de janeiro de 2019. 

Fernando Henrique Cardo-
so participou do ato de forma 
presencial. “Esse vírus não 
perdoa idade, classe social, 
nada; ele mata e a defesa que 
nós temos até agora é uma 
só: é a vacina. Então cada 
um de nós tem de se cuidar, 
ficar em casa”, destacou. “O 
Brasil precisa aproveitar esse 
momento para sentir a soli-
dariedade prática. Este não é 
um gesto político, é um gesto 
de amor, amor à vida, e isso é 
muito importante neste ins-
tante”,  destacou o FHC que 

governou o Brasil entre 1 de 
janeiro de 1995 e 1 de janeiro 
de 2003. 

A imunização no Estado 
teve início no dia 17, com as 
primeiras doses da vacina do 
Butantan desenvolvida em 
parceria com a biofarmacêuti-
ca Sinovac em profissionais da 
saúde no Hospital das Clínicas 
de São Paulo. No mesmo dia, 
o Butantan distribuiu 6 mi-
lhões de doses do imunizante 
e na sexta-feira (22) começou 
a distribuição do segundo lote.  
(Reportagem LocaL

Doria: governo federal não participou de liberação de insumos para Coronavac
Em mais um capítulo da 

disputa entre o governador 
João Doria e o presidente Jair 
Bolsonaro pelo protagonismo 
nas ações de vacinação contra 
a covid, o governo paulista di-
vulgou nota na noite desta se-
gunda-feira (25) negando que 
o governo federal tenha partici-
pação na liberação dos insumos 
para a produção de 5 milhões 
de doses da Coronavac, con-
forme anunciado mais cedo por 
Bolsonaro no Twitter.

Nas redes sociais, o presi-
dente afirmou que a exportação 
da matéria-prima foi autoriza-
da pelo governo chinês e de-
stacou que os insumos devem 
chegar ao Brasil nos próximos 
dias. No anúncio, agradeceu 
a “sensibilidade” do governo 
chinês e o “empenho” dos min-
istros Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores), Eduardo Pazuello 
(Saúde) e Tereza Cristina (Ag-
ricultura). Em um vídeo divul-

gado pelo Ministério da Saúde 
minutos depois, Pazuello disse 
que o problema foi solucionado 
“graças à ação diplomática do 
governo federal com o governo 
chinês por intermédio da Em-
baixada chinesa no Brasil”.

De acordo com a gestão 
Doria, porém, “não é verdade” 
que a importação de insumos 
da China tenha sido uma re-
alização do governo federal. 
“Todo o processo de negociação 
com o governo chinês para a 
liberação de 5.400 litros de in-
sumo para a vacina do Butan-
tan foi realizado pelo Instituto 
e pelo governo de São Paulo, 
que vem negociando com os 
chineses a importação de vaci-
nas e insumos desde maio do 
ano passado”, diz a nota.

n NEGOCIAÇÃO
Ainda de acordo com o go-

verno paulista, a negociação é 
contínua e nunca foi interrom-

n ENTRE ASPAS

O objetivo do nosso encontro 
não é político, mais sim, 
para valorização da vida, da 
existência, das vacinas

João Doria

Reprodução/Facebook

Marcelo Oliveira antecipa entrega de 
novos leitos para covid no Nardini

Amazonas: restrição na circulação 
de pessoas fica mais rigorosa

Baleia diz que analisa impeachment de 
Bolsonaro e questiona se Lira faria o mesmo

O prefeito de Mauá, Mar-
celo Oliveira (PT), entregou 
no final de semana os dez no-
vos leitos de UTI para trata-
mento de covid no Hospital 
Nardini. A previsão inicial era 
que os novos leitos entrassem 
em funcionamento no início 
desta semana.

Na quinta (21), o Estado 
anunciou repasse de  R$ 1,4 
milhão para garantir os dez 
leitos  de Unidade de Terapia 
Intensiva no Hospital Nardini 
por 90 dias. No início da sema-
na passada, a taxa de ocupação 

Começou a valer a partir de 
segunda-feira(25), e vai até o 
dia 31 de janeiro, a ampliação 
de medidas restritivas para re-
duzir a taxa de infecção pelo 
novo coronavírus no estado do 
Amazonas. As medidas foram 
anunciadas no sábado (23) pelo 
governador do estado, Wilson 
Lima, após reunião com repre-
sentantes do comércio e ser-
viços e de órgãos de controle. 
Entre as novas medidas está 
a ampliação para 24 horas do 

O candidato à presidência da 
Câmara dos Deputados Baleia 
Rossi (MDB-SP) afirmou neste 
domingo, 24, que, caso eleito, 
analisará “com equilíbrio” os pe-
didos de impeachment do presi-
dente da República, Jair Bolsona-
ro. Nas redes sociais, o deputado 
disse que cumprirá a Constituição 
e que “não abrirá mão de suas 
funções” se assumir o comando 
da Casa. O parlamentar também 
questionou se o seu principal ri-
val na disputa, o líder do Centrão, 

de leitos de UTI para pacientes 
com covid na rede pública de 
Mauá atingiu 100%.

“Estive no local assim 
que a nova ala ficou pronta, 
quase às 23h, para verificar 
o resultado da reforma reali-
zada para essa ampliação de 
50% na capacidade de aten-
dimento de nosso hospital. 
Optamos por não fazer inau-
guração oficial para poder 
iniciar o quanto antes as 
transferências dos doentes 
que aguardam vaga”, desta-
cou. (Reportagem Local)

período de restrição de circu-
lação de pessoas no estado du-
rante o período de sete dias.

De acordo com decreto, 
poderão funcionar, durante o 
período de restrição de circula-
ção, apenas supermercados va-
rejistas e atacadistas de pequeno, 
médio e grande porte e padarias, 
no período das 6h às 19h. As 
drogarias e farmácias poderão 
funcionar 24 horas, assim como 
os serviços essenciais das áreas 
da saúde e segurança. (AE)

Arthur Lira (PP-AL) teria algum 
“combinado” com o Planalto so-
bre os pedidos de impeachment.

“O compromisso é cumprir a 
Constituição. Como presidente, 
não abrirei mão de minhas fun-
ções. Analisarei com equilíbrio 
os pedidos. Por quê? Arthur 
Lira engavetaria sem cumprir 
seu papel com independência? 
Existe algo combinado entre o 
Planalto e Lira neste sentido?”, 
indagou Baleia em sua página 
do Twitter. (AE)

Marcelo Oliveira: “Nossa prioridade é salvar vidas”
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Saúde e Segurança para sua Empresa

pida, “mesmo quando o go-
verno federal, através do presi-
dente da República, anunciou 
publicamente, em mais de uma 
ocasião, que não iria adquirir 
a vacina por causa de sua ori-
gem chinesa”. A nota refere-se 
ao episódio em que Bolsonaro 
desautorizou Pazuello em ou-
tubro, quando o ministro havia 
assinado um protocolo de in-
tenções com o Butantan para a 
compra de doses da Coronavac. 
O presidente ordenou que o 
acordo fosse suspenso.

A gestão Doria destacou ain-
da que, no período em que o 
presidente se negava a admitir 
a compra dos imunizantes, 
quatro lotes de vacinas e insu-
mos foram recebidas pelo gover-
no de SP “sem nenhuma partici-
pação do governo Bolsonaro”.

Na nota, o governo paulista 
confirmou que houve autoriza-
ção do governo chinês para o 
envio dos insumos e esclareceu 

que estão nas instalações da 
Sinovac em Pequim.

Em sua página no Twitter, 
Doria afirmou ainda que os 
frequentes ataques de mem-
bros do governo federal à 
China dificultaram o processo. 
“Se não fosse o esforço de São 
Paulo e a excelente relação de 
respeito que mantemos com a 
China, o principal parceiro co-
mercial do Brasil, não teríamos 
iniciado ainda a vacinação dos 
brasileiros”, declarou.

O governador acusou a 
gestão Bolsonaro de oportu-
nismo. “Sem parasitismo dos 
negacionistas e oportunistas. 
Até aqui só atrapalharam nosso 
trabalho em prol da ciência e da 
vida. São engenheiros de obra 
pronta. Vergonha.”

Doria tem reunião virtual hoje 
(26), às 10h30, com o embaixa-
dor chinês, Yang Wanming, e 
prometeu apresentar à im prensa 
os detalhes logo após. (AE)



Acidente com ônibus de turismo deixa pelo 
menos 19 mortos e 30 feridos no Paraná

Acidente com um ônibus de 
turismo na manhã desta segun-
da-feira (25) deixou pelo menos 
19 mortos - 13 adultos, cinco 
adolescentes e uma criança. A 
corporação chegou a afirmar que 
haviam 21 mortos, mas depois 
corrigiu a informação, sem dizer 
o motivo. Também houve 30 fe-
ridos na tragédia.

O ônibus havia saído de 
Ananindeua, no Pará, com des-
tino a Balneário Camboriú (SC). 
Segundo a Polícia Rodoviária Fed-
eral (PRF), o acidente foi no quilô-
metro 668 da rodovia BR-376, em 
Guaratuba (PR), no trecho conhe-
cido como “Curva da Santa”. Um 
problema nos freios na descida 
da serra pode ter sido a causa. Os 
feridos foram encaminhados para 
hospitais de Joinville (SC), Garu-
va (SC) e de Curitiba (PR).

O motorista, cujo nome não 
foi divulgado, tem 67 anos e pres-
tou depoimento à tarde para o 
delegado Cristiano Quintas, da 
Delegacia de Guaratuba. O con-
dutor  realizou exames e não foi 

consta tada embriaguez.
Em entrevista à Rádio 

Litorânea, de Guaratuba, o 
dele gado falou sobre a dificul-
dade encontrada pelo mo-
torista que, ao perceber que 
o ônibus estava sem freios, 
tentou guiá-lo até o final da 
descida. “Ele já havia passado 
a área de contenção e tentou 
fazer as curvas.”

Um dos sobreviventes, Ander-
son de Oliveira, disse à rádio que o 
ônibus havia feito diversas para-
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Biden: “vamos usar o 
dinheiro do contribuinte 
para reconstruir o país”

Maia afirma que ‘populismo 
de Jair Bolsonaro é vírus’

Deputado destaca irresponsabilidade de ministro ao falar de tratamento precoce

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse não ter dúvidas de que 
o ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, cometeu crime 
ao conduzir a pasta durante 
a pandemia da covid-19 no 
país.  “Pelo menos o ministro 
da Saúde já cometeu crime, 
eu não tenho dúvida nen-
huma. A irresponsabilidade 
dele (ao falar) de tratamento 
precoce, a irresponsabili-
dade de não ter respondido 
a Pfizer, a irresponsabilidade 
de não ter, como ministro da 
Saúde, se aliado ao Instituto 
Butantan para acelerar a 
produção daquela vacina, e 
não apenas a vacina da Fio-
cruz. Tudo isso caracteriza 
crime e a PGR (Procurador-
ia-Geral da República) está 
investigando”, disse Maia 
nesta segunda-feira, 25, na 
Câmara dos Deputados.

A CNN Brasil divulgou na 
última sexta-feira, 22, uma 
carta da Pfizer, enviada ao 
presidente Jair Bolsonaro e à 

n ENTRE ASPAS

Pelo menos o ministro 
da Saúde já cometeu 
crime, eu não tenho 
dúvida nenhuma

Rodrigo Maia

equipe de ministros ainda em 
setembro, com apelo para que 
o Brasil fechasse um acordo 
para a compra da vacina da 
farmacêutica contra a covid-19 
com celeridade, uma vez que 
havia alta demanda mundial 
pelo insumo. O Ministério da 
Saúde confirmou o conteúdo 
da correspondência no sábado, 
23. Para Maia, se a pasta não 
respondeu à carta, isso con-
figuraria crime.

O presidente da Câmara 
ponderou, no entanto, que é 
necessário fazer uma investi-

gação, inclusive para apurar 
qual é a responsabilidade do 
presidente Jair Bolsonaro 
nessa questão. Ele disse ainda 
que essa atitude comprometeu 
também o crescimento do País.

“Os crimes precisam ser 
investigados, por isso, de-
fendo uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito)”, 
disse. “Pela incompetência e 
irresponsabilidade, no míni-
mo, do ministro da Saúde, 
não vamos ter crescimento 
de 7%, 8%, mas de 3%. Se o 
ministro da Saúde não res-

pondeu a Pfizer, é crime. 
Não sei o termo técnico 
porque não sou advogado, 
mas para mim é crime.”

n PANDEMIA
Maia também comparou 

o presidente da República Jair 
Bolsonaro a um vírus. “Temos 
uma pandemia de coronavírus 
e temos outro vírus que circula 
pelo Brasil, e pelo mundo, que 
cega muito as pessoas em rela-
ção a esse nacional populismo, 
que teve a primeira derrota 
com (Donald) Trump”, disse 
Maia. “Todos os que se aproxi-
mam desse vírus, do nacio-
nal populismo, representado 
pelo presidente da República, 
acabam contaminados”.

Maia se referiu também a 
ataques disparados pelo can-
didato à sucessão na Casa, Ar-
thur Lira (PP-AL), na internet. 
“A minha impressão, hoje ele 
diz que vai adotar nesta se-
mana outro estilo, vai sair do 
estilo mais agressivo para um 
estilo mais light. Eu imagino 
que ele deva ter recuperado a 
senha dele. Como esse vírus 
circula muito, no momento 
da agressão ele deve ter trans-
ferido a senha das redes sociais 
dele para o Carlos Bolsonaro e 
o gabinete do ódio”, disse, em 
referência ao vereador pelo Rio 
de Janeiro e filho 02 do presi-
dente. (AE)

Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Maia: “se o ministro da Saúde não respondeu a Pfizer, é crime”

Ônibus com placas de Belém seguia em direção a Camboriú
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Internacional

Visando apoiar a indús-
tria nacional, o presidente 
dos Estados Unidos, Joe 
iden, assinou decreto na 
tarde desta segunda-feira 
(25) que prioriza compras, 
pelo governo federal, de 
produtos fabricados em 
companhias do país. “Va-
mos usar a indústria como 
o motor da prosperidade 
americana”, afirmou o líder 
da Casa Branca.

Em coletiva de imprensa 
ao lado de sua vice, Kamala 
Harris, Biden prometeu in-
vestir bilhões de dólares na 
compra de produtos ameri-
canos para incentivar a gera-
ção de empregos nos EUA e 
“modernizar a competição” 
internacional. O democrata, 
contudo, esclareceu que a 
medida assinada hoje não 
proíbe companhias de nego-
ciar com o exterior. “As em-
presas dos EUA só precisam 
ter a chance de dizer ‘eu 
também sei fazer isso, pos-
so produzir na minha em-
presa”, avaliou o presidente 
americano, sobre priorizar a 
indústria nacional frente às 
importações. “Vamos usar 
o dinheiro do contribuinte 
para reconstruir o país”.

Embora não tenha 
citado nominalmente a 
China, Biden criticou a in-
suficiência americana na 
produção de equipamentos 
de proteção individual es-
senciais para o combate ao 

novo coronavírus, como 
máscaras. A nação asiática é 
líder no segmento. “Temos 
de contar com outro país 
durante uma emergência 
nacional? Vamos fabricar 
nossos pró prios equipamen-
tos”, declarou o líder da Casa 
Branca, Ele ainda prometeu 
trabalhar junto a aliados 
para ajudá-los na construção 
de cadeias de suprimentos 
“próprias” e “resilientes”.

As leis do comércio inter-
nacional também foram alvo 
de comentários de Biden 
nesta tarde. O democrata, 
que se disse mais otimista 
do que nunca com o futuro 
dos EUA, afirmou querer 
uma modernização das re-
gras do comércio inter-
nacional. O ex-presidente 
Donald Trump também era 
forte crítico da Organiza-
ção Mundial do Comércio 
(OMC) e é acusado de des-
mantelar a entidade. (AE)

Biden prioriza compras do governo 
de indústrias americanas

Suboficial da Marinha Carlos M. Vazquez II

das durante o caminho. “Vim na 
intenção de visitar parentes que 
residem em Santa Catarina e que 
não vejo há bom tempo. Quero 
agradecer a Deus por estar vivo, 
foi um verdadeiro milagre, agora 
só desejo ver minha família”, disse.

Segundo o tenente Hen-
rique Arendt Neto, do Batalhão 
de Operações Aéreas (BPMOA), 
“foram deslocadas duas aero-
naves para o resgate” Por causa 
da mata fechada, cães auxiliaram 
as equipes. (AE)

Número de mortes por coronavírus 
no Brasil ultrapassa 217 mil

O número de mortes 
regis tradas por covid-19 
no Brasil atingiu 217.133, 
sendo 606 óbitos neste do-
mingo, 24, com média móvel 
de 1.030 mortes nos últimos 
sete dias, segundo levanta-
mento do consórcio de veícu-
los da imprensa divulgado 
hoje, com base em dados 
fornecidos pelas secretarias 
estaduais de saúde. Ao todo, 
o número de casos alcançou 
8.850.135 em todo o país.

De acordo com os dados, 
oito estados apresentaram 
ele vação no número de 
mortes: Alagoas, Amazonas, 
Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Rondônia, Roraima 
e Tocantins. O consórcio 
de veículos de imprensa é 
formado por O Estado de 
S.Paulo, Folha de S. Paulo/
Uol, O Globo/G1 e Extra.

Já a universidade norte-
americana John Hopkins 

contabilizou 592 mortes e 
28.323 casos no dia de ontem 
no Brasil, conforme dados 
coletados do Ministério da 
Saúde. A última atualização 
do órgão fede ral registra um 
total de 217.037 mortes e 
8.844.577 casos.

n MAIS VACINA
Nesta segunda-feira, o 

presidente da União Quími-
ca, Fernando Marques, 
disse à imprensa que pre-
tende começar os testes da 
fase 3 da vacina Sputnik V 
no Brasil assim que a Agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) dar 
o aval. “Vamos produzir 
para o mercado brasileiro e 
para América Latina”, disse 
Marques, aos jornalistas. 
Além do Brasil, a União 
Química pretende exportar 
a vacina para Argentina, 
Uruguai e Paraguai. (AE)

Lewandowski
 determina abertura 
de inquérito contra 
ministro da Saúde

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou nes-
ta segunda-feira (25) a aber-
tura de inquérito para apurar a 
atuação do ministro da Saúde, 
Eduar do Pazuello, no colapso 
da rede pública de hospitais em 
Manaus. O objetivo é verificar 
se houve omissão no enfrenta-
mento da crise provocada pela 
falta de oxigênio para pacien-
tes com covid-19 na capital do 
Amazonas. Lewandowski de-
terminou que a Polícia Federal 
conclua a investigação dentro 
de de 60 dias.

Neste mês, dezenas de pa-
cientes morreram devido à 
falta de abastecimento do gás 
medicinal na região, diante 
do aumento vertiginoso no 
número de casos e interna-
ções. Após Aras enviar ao Su-
premo o pedido de investiga-
ção, Pazuello viajou a Manaus, 
sem data para voltar. (AE)

Juliano Neitzke/Ishoot/Estadão Conteúdo
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Pedidos de seguro desemprego desaceleram 
com adoção do BEm e têm alta de 3,4% no ABC
Empresas assinaram 466 mil acordos de suspensão de contrato ou redução de salário, o que ajudou a conter demissões

n O NÚMERO

466,2 mil
acordos de suspensão de 
contrato ou redução de salário 
foram fechados na região 

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

As demissões de trabalha
dores com carteira assinada 
causadas pela pandemia do 
no vo coronavírus fizeram 
cres cer o nú mero de pedidos 
do seguro de sempre go no ABC 
em 2020, mas o avanço ficou 
aquém do esperado no início 
da crise sanitária, em março.

Dados do Ministério da Eco
nomia compilados pelo Diá rio 
Regional revelam que, no ano 
passado, 114.868 traba  lha   do
res solicita ram o be nefí cio, nú
me   ro 3,4% superior ao regis
tra  do em 2019 (veja gráfico). No 
país, a alta foi ainda menor, de 
1,9%, para 6,78 milhões.

O avanço acabou sendo 
me nor do que sugeriam da

dos de maio e junho, no auge 
do impacto econômico  decor
rente do isolamento social 
adotado para conter o conta
gio pelo novo coronavírus.

Em maio e junho, os pedi
dos de seguro desemprego no 
ABC chegaram a subir 58,3% 
e 43,8%, respectivamente, 
em relação aos mesmos me
ses de 2019. Porém, o indica
dor desacelerou no decorrer 
do ano, à medida que o isola
mento social foi flexibiliza
do e o mercado de traba lho 
voltou a ficar contratante.

Técnicos do governo credi
tam o resultado ao Benefício 
Emergencial de Preservaçã o do 
Emprego e da Renda (BEm), 
programa que possibilitou a 
redução de jornada e salá rio ou 
a suspensão dos contratos dos 
trabalhadores, o que ajudou 
a manter os empregos – o go
verno pagou um benefício ao 
trabalhador até o limite do va
lor do seguro desemprego para 
compensar a perda na renda.

Segundo o Ministério da 
Eco   nomia, 466,2 mil acordos 
fo ram fechados na região du
rante a vigência do BEm, os 
quais beneficiaram 241,6 mil 

trabalhadores com carteira 
as sinada – a diferença se deve 
ao fato de que, com a prorro
ga ção do programa até 31 de 
de zembro, as empresas pu de
ram fe char mais de um acordo 
com seus funcionários.

Ainda segundo a pasta, do 
total de acordos fechados nos 
sete municípios, 41,7% pre
viam a suspensão do vínculo 
empregatício, 22% estabe le

ciam redução de 25% na jor
nada de trabalho e nos salá
rios, 20% previam corte de 
50% e 16,3%, redução de 75%.

n PRÉVIA
Os dados do seguro desem

prego servem de “termôme
tro” para o mercado de tra
balho formal, uma vez que o 
benefício é pago ao trabalha
dor com carteira assinada que 

é demitido sem justa causa.
Nos últimos meses, o Ca

dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) re
gistrou recordes de vagas gera
das no ABC. Porém, o resultado 
de dezembro – que será divul
gado nos próximos dias  – cos
tuma vir negativo, uma vez que 
as empresas “devol vem” as va
gas temporárias criadas antes 
das festas de final de ano.

Varejista Zara fechará loja em São Bernardo

A rede de lojas Zara, do 
grupo espanhol Inditex, passa 
por uma reorganização mun
dial baseada em foco maior 
nas vendas digitais e que en
volve também o encerramento 
de lojas de menor porte. O pla
no da empresa foi traçado em 
2020 e, no Brasil, começou 
ainda no ano passado, com 
o fechamento de lojas nas ci
dades de Joinville (SC) e São 
José dos Campos (SP), segun
do apurou o Grupo Estado.

Neste ano, haverá fecha
mentos em mais cinco cida

des: Vila Velha (ES), Uber
lândia (MG), São Bernardo, 
Campo Grande (MS) e Goiâ
nia (GO). A previsão, segundo 
fonte próxima ao assunto, é 
de que a rede fique com 49 lo
jas no país, das 56 existentes 
antes da execução do plano.

Em todo o mundo, a Inditex 
tinha cerca de 7,4 mil lojas an
tes da pandemia, número que 
deve ficar entre 6,7 mil e 6,9 mil 
depois da reestruturação.

Os critérios para escolha 
das lojas que saem do port
fólio da empresa são tamanho 

e localização. A estratégia é 
manter grandes lojas, com 
potencial para alavancar a es
tratégia online da companhia. 
Para atingir essa meta, esses 
estabelecimentos deverão pas
sar por uma modernização.

As lojas menores, considera
das satélites e localizadas em 
cidades com menor fluxo de 
clientes, perdem relevância 
nesse novo posicionamento.

n ENXUGAMENTO
A Inditex, grupo vare

jista dono das marcas Zara, 
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,478 R$ 5,479
Turismo R$ 5,51 R$ 5,65

Volume: R$ 33,52 bilhões
Maiores altas:  BRF SA ON (3,19%), 
Magaz Luiza ON (1,96%)
Maiores baixas:   IRB Brasil ON 
(-8,95%), CVC Brasil ON (-4,98%),
Variação em 2021: -1,38%
Variação no mês:  -1,38%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,664 R$ 6,666
Turismo R$ 6,71 R$ 6,88

Bershka, Pull & Bear e Mas
simo Dutti, anunciou em 
junho do ano passado o fe
chamento de 1,2 mil lojas em 
todo o mundo, enxugamento 
que será compensado pela 
abertura de 500 unidades.

As vendas do grupo caí
ram 44% no primeiro trimes
tre fiscal de 2020, em relação 
ao ano anterior, em razão 
da pandemia de covid19, 
segundo o jornal inglês The 
Guardian. De fevereiro a abril 
de 2020, a Zara teve prejuízo 
de € 443 milhões. (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
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ABCSEGURO DESEMPREGO

Número de pedidos cresceu 3,4% no ano passado

Fonte: Ministério da Economia

2020 114.868
2019 111.073
Variação +3,42%

* indicadores de sexta-feira, 22 de janeiro

Plano de reestruturação prevê o encerramento de sete unidades no país, das quais cinco neste ano

Bolsonaro, sobre fim de auxílio:  
‘lamento gente passando necessidade’

O presidente Jair Bolso
naro (sem partido) afirmou 
lamentar que muitas pessoas 
estejam “passando neces
sidade” no país, mas a capaci
dade de endividamento “está 
no limite”, justificando o fim 
do auxílio emergencial.

“A palavra é emergencial. O 
que que é emergencial? É o que 
não é duradouro, não é vitalício, 
não é aposentadoria. Lamento 
muita gente passando necessi
dade, mas nossa capacidade de 
endividamento está no limite”, 
disse ontem (25) o presidente a 
apoiadores na entrada do Palá

cio da Alvorada.
A última parcela do auxílio 

emergencial, criado em abril 
por conta da crise econômica 
provocada pela pandemia da 
covid19, foi paga no final de 
dezembro de 2020.

Bolsonaro disse ainda que 
trataria da possibilidade de 
prorrogação do auxílio com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e não com apoiadores. 
“Converso so bre isso com o 
Paulo Guedes, contigo não”, 
disse o presidente, responden
do à pergunta sobre ser a favor 
de “um novo auxílio”. (AE)



Moradores reclamam que cobrança não veio nem por carnê nem na conta de água
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Arquivo

Munícipes têm até dia 29 para pagar a taxa de lixo

A Prefeitura de Diadema 
ampliou os canais de atendi
mento para que os munícipes 
possam tirar dúvidas e fazer 
eventuais reclamações sobre a 
cobrança da taxa para coleta e 
destinação de resíduos domi
ciliares, a taxa de lixo.  Até o ano 
passado o tributo era cobrado 
juntamente com o carnê do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). Porém, a partir 
de 2021 passou a ser cobrada 
s eparadamente na conta de 
água e esgoto emitida pela Sa
besp ou em carnê, o que tem 
gerado diversas reclamações. 

Alguns moradores relatam 
que não receberam o carnê para 
pagamento da taxa, nem a co
brança juntamente com a conta 
de água.  Outros se queixam 
que receberam as duas cobran
ças e não sabem qual pagar.

A prefeitura informou que 
a mudança na cobrança foi 
decisão da gestão Lauro Mi
chels conforme Lei Municipal 
nº 3.949/20. “A emissão dos 
carnês também foi realizada 
pela gestão anterior e estamos 

identificando os problemas tão 
logo chegam até nós. Por isso, 
ampliamos o número de pes
soas nos nossos canais de aten
dimento à população. Estamos 
analisando caso a caso e vamos 
reparar possíveis injustiças”, in
formou em nota a administra
ção municipal. 

Em virtude das diversas re
clamações por conta da cobran
ça, a prefeitura adiou de 21 para 
28 e de 22 para 29 de janeiro os 
vencimentos da parcela única 
e da primeira parcela do carnê 
de IPTU e da taxa de lixo. Os 
carnês e boletos poderão ser 
pagos em qualquer banco sem 
acréscimos, mesmo constando 
ainda os vencimentos ante
riores. No entanto, a prefeitura 
des taca que a partir da segunda 
parcela, as datas que constam 
nos carnês serão mantidas (21 
e 22 de cada mês).

A prefeitura informou 
que em médio e longo pra
zos o departamento jurídico 
está anali sando a legislação 
aprovada pela gestão ante
rior.  “De acordo com a lei 
aprovada na gestão anterior, 
essa escolha (de recebimento 
da taxa em carnê ou na conta 

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

de água) era para ter sido feita 
no ano anterior à cobrança. 
Porém, estamos analisando 
com o departamento jurídico 
como faremos daqui pa ra 
frente”, destacou a admi
nistração municipal. 

n A TAXA
Em 2020, a Lei nº 3949, 

de 14 de fevereiro, instituiu 
Convênio de Cooperação com 
a Agência Reguladora de Sa
neamento (Arsesp) e a Sabesp, 
para a destinação ambiental
mente correta dos resíduos 

sólidos urbanos. Por meio da 
parceria está prevista a instala
ção de uma Unidade de Recu
peração Energética, que trans
formará os resíduos sólidos 
em energia, e a prefeitura será 
sócia desta unidade. Segundo 
o projeto, a energia gerada 
poderá abastecer a iluminação 
pública de toda a cidade e o ex
cedente vendido.

A proposta prevê, ainda, 
que o consumidor pode optar 
por pagar a taxa do lixo em 
carnê separado do IPTU, ou na 
conta de água. 

Programa Sanear Santo André 
ganha website exclusivo

 O Semasa (Serviço Mu
nicipal de Saneamento Am
biental de Santo André) lança 
à população o website do 
Sanear Santo André, um dos 
maiores programas de obras 
de saneamento, drenagem 
e infraestrutura que o mu
nicípio já teve. Serão executa
das diversas intervenções 
com financiamento inter
nacional de US$ 50 milhões 
por meio da CAF  Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina. As primeiras obras 
começaram em junho do ano 
passado, com a canalização do 
córrego Cassaquera.   

O portal – que conta com 
versão mobile – contextu
aliza, explica e mostra todas 
as intervenções que serão re
alizadas até 2024, abordando 
os benefícios dos trabalhos 
para os moradores, o meio 
ambiente e a mobilidade ur
bana. Além da canalização 
de um trecho de 1,7 quilô
metro do córrego Cassaquera, 
as obras incluem um novo 
viário na avenida Professor 
Luiz Ignácio de Anhaia Melo 
– que terá três faixas de cada 
lado do córrego, iluminação 
LED e projeto paisagístico –, 
20 novas Estações de Coleta, 
um piscinão na subbacia do 
córrego Guarará e a modern
ização do sistema de monito
ramento de chuvas da cidade.

Para que a população pos
sa acompanhar de perto os 
serviços, o website explora o 
uso de recursos audiovisuais, 
como fotos e vídeos. Tam
bém conta com as seguintes 
funcionalidades: indicadores 
que mostram a porcentagem 
de conclusão das obras, ferra
menta de busca das interven
ções em andamento, acesso 
às notícias e direcionamento 
ao Plantão Social (canal de 
atendimento exclusivo para que 
os moradores possam tirar dúvi-
das e levar demandas sobre as 
obras do Complexo Viário Cas-
saquera).

Por meio do Google Maps, 
que foi incorporado às pági
nas do site, é possível que os 
munícipes conheçam os locais 
específicos onde as interven
ções estão sendo feitas ou ain
da vão acontecer. O endereço 
do website é www.semasa.
sp.gov.br/sanearsantoandre. 

O Sanear Santo André 
tem redes sociais próprias. No 
Facebook e no Instagram (@
sanearsantoandre), os inter
nautas po dem acompanhar 
posts diários sobre as obras, 
além de conteúdos de consci
entização ambiental de diver
sos temas, curiosidades acerca 
das intervenções e entrevistas 
com moradores e profissionais 
que trabalham na canalização 
do córrego Cassaquera. (RL)

Prefeitura de Diadema diz que vai 
reparar injustiças da Taxa de Lixo

Mauá reduz em 17% taxa de ocupação 
de leitos para covid no Hospital Nardini

São Caetano lança nova pesquisa de opinião 
sobre retomada das aulas presenciais

A Prefeitura de Mauá in
formou nesta segundafeira 
(25) que houve redução de 
17% na taxa de ocupação de 
UTI do Hospital de Clínicas 
Dr Radamés Nardini. A que
da foi possível após governo 
conseguir antecipar para 
sábado à noite a liberação de 
ala com dez novos leitos, pre
vista para começar a funcio
nar no início desta semana.

 Segundo o boletim epi
demiológico divulgado nesta 
segundafeira pela Secretaria 
Municipal de Saúde, com da
dos acumulados do fim de 
semana, a taxa de ocupação 
de leitos até às 13h era de 

A Prefeitura de São Caeta
no, por meio da Secretaria de 
Educação, está realizando 
uma nova pesquisa de inten
ção acerca da retomada das 
aulas presenciais. A pesquisa 
está disponível na Platafor
ma Educação Conectada e 
pode ser acessada em: estu
dante.scseduca.com.br

Direcionada a pais e re
sponsáveis pelos alunos da 
rede municipal, a pesquisa 
traz uma única questão: você 

83%  na sextafeira, Mauá 
não tinha leitos disponíveis 
na rede pública. 

A nova ala foi viabilizada 
pela Prefeitura de Mauá após 
parceria com o governo es
tadual. Com isso, a cidade 
passou a ofertar 30 leitos 
de UTI exclusivamente para 
tratamento da doença.

 “Como a nossa prio
ridade é salvar vidas, vamos 
continuar a tomar medidas 
que possam ajudar a aliviar 
a pressão no serviço público 
de saúde. Intensificaremos a 
fiscalização para fazer valer 
em Mauá as fases laranja 
e vermelha do Plano São 

enviará seu/sua filho/à es
cola com carga horária redu
zida em fevereiro e março?  

“Nosso objetivo é saber 
quantos alunos teremos na 
reabertura das escolas, pre
vista para uma primeira acol
hida no dia 11 de fevereiro. É 
importante que todos os pais 
e responsáveis participem, a 
fim de que possamos viabi
lizar o planejamento escolar 
de 2021”, destacou o secre
tário de Educação, Fabrício 

Paulo, do governo estadual, 
cujo objetivo é conter a dis
seminação do coronavírus”, 
destacou o prefeito Marcelo 
Oliveira.

A prefeitura reforçou o 
pedido para que a população 
cumpra as recomendações 
preconizadas pela Orga
nização Mundial da Saúde e 
cientistas para a prevenção 
ao novo coronavírus:  sair de 
casa apenas se realmente pre
cisar, usar sempre a máscara 
corretamente em espaços pú
blicos, respeitar o distancia
mento social e higienizar as 
mãos com álcool em gel 70% 
ou água e sabão. (RL)

Coutinho de Faria.
A pesquisa, que ficará dis

ponível até a próxima sexta
feira (29/), é direcionada a 
todos os anos de ensino, a 
partir das turmas de G4 e G5 
da Educação Infantil, que de
vem voltar às aulas presen
ciais em sistema de rodízio, 
para garantir o necessário 
distanciamento entre os alu
nos e a segurança para toda 
a comunidade escolar. (RE
portagem Local)
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Não será possível escolher qual imunizante tomar

A vacinação nacional contra a covid-19 começou no último dia 18 com a distribuição das doses da Coronavac para cada Estado. Após o rece-
bimento, os governos iniciaram a vacinação que, nesta primeira etapa, é voltada somente para os grupos prioritários: profissionais de saúde 

da linha de frente no combate ao coronavírus, idosos que vivem em asilos e indígenas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
liberou o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca. As doses da vacina de Oxford, importadas da Índia, chegaram na 

sexta-feira ao país. Para combater as diversas fake news sobre a vacinação, confira abaixo as respostas para os principais questionamentos.

CAMPANHA
 Quem pode se vacinar? Já posso 

ir ao postinho?
Neste momento, somente os 

grupos considerados prioritários 
serão imunizados. A vacina ainda 
não está disponível amplamente, 
então não se dirija a nenhum pos-
to de saúde.

Quais são os grupos priori-
tários?

Conforme o Ministério da 
Saúde, os primeiros a receber as 
vacinas são os profissionais de 
saúde da linha de frente do com-
bate à covid-19, idosos com mais 
de 60 anos que vivem em institui-
ções de longa permanência; pes-
soas a partir de 18 anos de idade 
com deficiência, que vivem em 
residências inclusivas, e indígenas 
que vivem em terras indígenas. 
Quilombolas foram tirados da 
lista pelo ministério, mas o go-
verno de São Paulo decidiu que 
também serão vacinados em São 
Paulo. As pessoas desses grupos 
vão receber a imunização nos lo-
cais onde vivem/trabalham, sob 
a coordenação de cada município. 

A vacina será gratuita?
 Sim. Inicialmente, a vacina 

será aplicada apenas pelo Sistema 
Único de Saúde, de forma gratui-
ta a toda população.

Há previsão de que se possa 
comprar a vacina na rede de clíni-
cas particulares?

Ainda não há previsão de 
compra das vacinas aprovadas 
pelas clínicas particulares. A au-
torização da Anvisa para uso 
emergencial é restrita para a rede 
pública de saúde.

SEGURANÇA
Por que a vacinação é impor-

tante e todos devem se vacinar?
Quanto maior o número 

de pessoas vacinadas, mais rá-
pido terminará a pandemia. Isso 
porque diminuirá a circulação do 
vírus e maior parte da população 
fica protegida. De acordo com a 
rede Todos pelas Vacinas, “para 
uma vacina ser eficaz no indi-
víduo e na comunidade, ela deve 
cobrir uma porção determinada 
da população. Essa quantidade de 
pessoas depende do tipo de vaci-
na e do patógeno. Uma cobertura 
vacinal alta previne pessoas vul-
neráveis a infecções, como paci-
entes com o sistema imunológico 
debilitado, recémnascidos e ido-
sos”. Esse fenômeno de proteção 
indireta é o que ficou conhecido 
como “imunidade de rebanho”.

 As vacinas são seguras?
Sim. Todas as vacinas apro-

vadas até agora no Brasil contra 
o coronavírus passaram pelos 

testes de segurança e foram re-
conhecidas como seguras pela 
Anvisa. Os eventos adversos, em 
geral já apresentados em bula, 
são leves. Os mais comuns são 
dores no local da aplicação e às 
vezes febre baixa, além de fadi-
ga e dor de cabeça. “Mesmo que 
existam casos relatados com 
evolução para alguma gravi-
dade, a chance de isso ocorrer é 
pequena e o risco é totalmente 
compensado pelos benefícios 
obtidos com a vacina”, explica a 
rede Todos pelas Vacinas. 

O grupo também ressalta: 
vacinas não alteram DNA. Isso 
é impossível. “A gente pode ficar 
muito tranquilo. Nenhuma vaci-
na vai fazer mal para ninguém, 
não vai transformar em jacaré. E 
o benefício que elas trazem para a 
sociedade supera absurdamente 
os riscos mínimos”, disse a mi-
crobiologista Natália Pasternak, 
da USP e do Instituto Questão de 
Ciência em live no Estadão.

Contrair a covid-19 dá uma pro-
teção melhor do que tomar a vacina?

Não. A imunidade que o 
nosso corpo desenvolve após 
contrair a doença ainda não está 
clara e pode durar pouco tempo, 
como sugerem os casos de rein-
fecção que vêm sendo relatados. 
Além disso, o risco de morrer ao 
contrair a covid-19 é de cerca de 
1% - taxa que aumenta consid-
eravelmente com a idade e com 
a ocorrência de comorbidades 
(como diabetes, hipertensão e obesi-
dade). E mesmo quem se recupera 
da doença pode apresentar ainda 
por vários meses sintomas, como 
fadiga, além de outras sequelas 
mais graves. Então não vale a 
pena. Melhor tomar a vacina.

Mesmo tendo tomado a vacina, 
eu ainda posso ter covid?

Com a vacina, a chance de in-
fecção diminuiu, mas não 100%. 
O que os testes indicam, porém, 
é que mesmo se uma pessoa vaci-
nada contrair a doença, os sinto-
mas podem ser de leves a mod-
erados, mas a chance de precisar 
de hospitalização cai muito.

Há risco da vacina para pessoas 
mais velhas e doentes?

Os testes tanto com a vacina 
de Oxford quanto com a Coro-
navac tiveram poucos partici-
pantes idosos e ainda não foi 
possível concluir quanto elas são 
eficazes para eles, mas a seguran-
ça em geral foi similar. Recente-
mente, houve um alerta feito pelo 
governo da Noruega em relação 
à vacina da Pfizer. No último dia 
14, a Agência Norue guesa de 
Medicamentos atualizou suas 
recomendações sobre quem deve 

receber a vacina após alguns 
idosos morrerem pouco tempo 
depois de serem vacinados. Mas 
não foi estabelecida uma relação 
causal entre as mortes e as vaci-
nas Desde o início da campanha 
de vacinação, no final de dezem-
bro, 33 idosos que receberam a 
primeira dose morreram. Entre 
essas mortes, 13 foram analisa-
das de forma mais abrangente e 
se observou que eram “pessoas 
muito idosas, frágeis e grave-
mente doentes”, com mais de 80 
anos. A diretora da autoridade 
de saúde norueguesa, Camilla 
Stoltenberg, lembrou que dia-
riamente morrem 45 pessoas em 
lares de idosos no país e disse que 
não há evidências de que a vacina 

tenha causado os óbitos recentes.

IMUNIDADE
Quanto tempo após tomar a 

vacina a pessoa pode se considerar 
imunizada?

A imunidade depende de cada 
vacina. Um imunizante geral-
mente demora de duas a três se-
manas para fazer efeito. As duas 
vacinas (Coronavac e Oxford/
AstraZeneca) disponíveis no Bra-
sil precisam de duas doses para 
atingir a eficácia total. No caso 
da Coronavac, as vacinas devem 
ser aplicadas com intervalo de 28 
dias. Já a vacina de Oxford pode 
ter espaço de 21 dias a 3 meses 
entre as aplicações.

Quantas pessoas precisam ser 

Vacinação contra a covid: tire as dúvidas

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.

Fernando Zhiminaicela/Pixabay

vacinadas para se alcançar a chama-
da “imunidade de rebanho”?

Considerando somente a 
Coronavac, a única vacina já sen-
do utilizada no Brasil, será preciso 
aplicá-la em praticamente toda 
sua população apta a recebê-la 
(99%) para alcançar a imunidade 
coletiva - e assim deter a circula-
ção do novo coronavírus no país, 
segundo cálculo do microbiolo-
gista Luiz Gustavo de Almeida, 
do Instituto de Ciências Biomédi-
cas da Universidade de São Paulo 
(USP) e do Instituto Questão de 
Ciência. Segundo Almeida, se-
riam necessários dez meses para 
que todos recebessem a primeira 
dose. Ou seja, se tudo der certo, a 
vacinação, considerando que são 
necessárias duas doses para imu-
nizar, só terá detido totalmente o 
vírus no 2.º semestre de 2022.

À medida que a imunização 
ocorra, as restrições de circulação 
podem ser relaxadas?

Não. Os próprios técnicos da 
Anvisa ressaltaram na reunião 
pública em que aprovaram o uso 
emergencial de ambas as vacinas 
- a Coronavac e a produzida por 
Oxford -, no domingo passado, 
que o país ainda está longe de 
vislumbrar um cenário em que 
as medidas de restrição impos-
tas com base na ciência deixem 
de ser necessárias. Por isso, ain-
da é fundamental manter o isol-
amento sempre que possível, o 
distanciamento e usar máscara e 
álcool em gel.

Depois de tomar a vacina, posso 
abraçar as pessoas normalmente?

Não. Os cuidados de distanci-
amento social continuam até que 
se alcance a imunidade de reban-
ho, ou seja, em que cerca de 60% 
a 70% da população esteja imuni-

zada. Como as vacinas não têm 
100% de eficácia, ainda existe a 
chance de se infectar, então é pre-
ciso continuar se precavendo.

É possível tomar as duas doses 
de vacinas diferentes? É possível es-
colher qual tipo de vacina tomar?

Não será possível escolher 
qual vacina tomar. Elas estão 
sendo distribuídas por Estado e 
a distribuição está a cargo do Pro-
grama Nacional de Imunizações. 
Não há essa opção de escolher. 

Grávidas podem tomar a 
vacina?

Segundo os especialistas, vai 
depender do caso. “Não há estu-
dos que indiquem efeito preju-
dicial da aplicação das vacinas 
contra a covid-19 em grávidas. 
Porém, fique de olho: também 
não há, ainda, estudos que com-
provem sua segurança neste 
grupo”, aponta a rede Todos 
pelas Vacinas. Os estudos clínic-
os dos imunizantes aprovados 
para uso emergencial no Brasil 
não incluíram mulheres grávi-
das entre os voluntários. Caso 
pertença a algum grupo de risco 
- seja ela obesa, hipertensa ou 
diabética -, a mulher deve ser in-
formada de que se trata de uma 
vacina nova, ainda não testada 
para o caso dela. Mas, mesmo 
assim, ser infectada pela cov-
id-19 representa um risco maior 
que o de ser vacinada. A reco-
mendação é de que as gestantes 
conversem com seus obstetras 
antes de tomar uma decisão. A 
Sociedade Brasileira de Infecto-
logia chegou a fazer uma reco-
mendação de que a Coronavac é 
segura para grávidas no terceiro 
trimestre. Mas isso não está em 
bula, nem está na recomenda-
ção do PNI. (AE)
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Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial
/diarioregionaloficial
www.diarioregional.com.br

SBI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA Torna público que soli-
citou junto a Secretaria de Gestão Ambien-
tal da Licença de Operação para Fabricação 
de outras máquinas e equipamentos de uso 
geral não especificados anteriormente, pe-
ças e acessórios, na Rua Libero Badaró, 
nº 1109 - Vila Paulicéia - SBCampo - Cep: 
09691-350.

EXELTAINER INDÚSTRIA COMÉRCIO IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EMBA-
LAGENS LTDA torna público que requereu, 
à Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a 
Licença de Operação para o CNAE 1731-
1/00 – Fabricação de embalagens de papel 
situada à RUA ROSA KASINSKI, 1109 – 
GALPÃO 11 e 12, conforme consta no Pro-
cesso Administrativo nº 8523/2020.

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 23.01.2021 DA 
PÁGINA 8 DO DIÁRIO REGIONAL: ONDE SE LÊ 
“426, ILACIR DE JESUS CHAGAS, 11 de janeiro de 
2021, SE” LEIA - SE “426, ILACIR DE JESUS CHA-
GAS, 17.177.430-9, Assistente Pedagógico, SE.
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE 
DE 25.01.2021: PORTARIAS A CONTAR DE 
04.01.2021: DESIGNA AS FG’S: de Coordena-
dor – CRAS: 442, CATARINA BRANDINI LAPA, 
112333, Assistente Social, SASC. 443, LUCIANA 
OLIVEIRA SANTOS, 113468, Psicólogo, SASC. 
444, POLLYANNA RIZZOLI SANTOS, 116530, As-
sistente Social, SASC. 445, VIVIANE DOS SANTOS 
PEREIRA, 113462, Psicólogo, SASC. 446, JULIANA 
CARVALHO DA CUNHA, 115543, Assistente Social, 
SASC. 447, MÔNICA LIMA DAS MERCÊS, 111310, 
Assistente Social, SASC. de Coordenador – CRE-
AS: 448, TANIA MACHADO AIRES, 113464, Assis-
tente Social, SASC. 449, THIAGO NEVES DA COS-
TA, 117274, Assistente Social, SASC. 450, KLEBER 
GOMES DOS SANTOS, 110274, Psicólogo, SASC. 
451, PAULA MORENA SOUTO DERENUSSON 
SILVEIRA, Psicólogo, SASC. 452, RERRATIFICA a 
Port. GP nº 452 de 22.01.2021 ONDE SE LÊ: “... 
Nomear, a contar de 11 de janeiro de 2021 ...” LEIA-
SE: “... Nomear, a contar de 1º de fevereiro de 2021 
...” COMISSIONA A CONTAR DE 11.01.2021: 454, 
ROSA VIVIANE MOURA MACEDO, 110840, Chefe 
de Serviço, GP. 459, LUCINEIA RODRIGUES ME-
DEIROS, 108525,  Chefe de Divisão, SEGEP. 460, 
LEANDRO WASQUES, 114909,  Chefe de Servi-
ço, SEGEP. NOMEIA A CONTAR DE: 11.01.2021: 
453, LUIS FERNANDO RIBEIRO NERY COSTA, 
26631155, Oficial de Gabinete II, GP. 455, EDNA 
GONÇALVES DA SILVA PACHECO, 15.217.856-9,  
Chefe de Serviço, SC. 456, JACQUELINE SAN-
CHES, 27.772.841-4, Ouvidor Geral, SDS. 457, 
PATRICIA LEANDRO MARINHO, 30.653.785-0, As-
sistente Pedagógico, SE. 458, LEONARDO ROCHA 
PIQUI, 38.734.699-5,  Chefe de Serviço, SEL. 461, 
ENOQUE SANTOS SILVA, 12679520,  Chefe de Di-
visão, SEGEP. 462, ISAIAS FERREIRA DOS SAN-
TOS, 20.152.183-0,  Chefe de Divisão, SEHAB. 463, 
PAULO CESAR BEZERRA DA SILVA, 27.490.485-
8,  Diretor de Departamento, SEMA. 467, CELIO 
LUCAS DE ALMEIDA, 17.327.988-0, Diretor de 
Departamento , SSO. 468, DANIEL DAVID ALVES 
MARTINS, 28358643, Chefe de Divisão, SSO. NO-
MEIA A CONTAR DE 25.01.2021: 464, REINALDO 
SOARES DAMASCENO, 15.533.340-9, Coorde-
nador de Unidade, SS. 465, RONALDO ANDRA-
DE, 13738315, Chefe de Serviço, SS. 466, MARIA 
CLAUDIA VILELA, 27.731.678-9, Diretor Geral, SS.

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
AVISO DE ERRATA

Processo de Compras nº 025/2018 – Termo de Parceria nº 
001/2018 – Onde se lê: Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2022 
– Leia-se: Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021. 

Manoel Eduardo Marinho 
 Diretor Presidente
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Faço saber que pretendem se casar 

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

Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de  
costume e publico pela Imprensa Local.

Diadema, 26 de janeiro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

GILBERTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR e 
LAYANE ALBUQUERQUE DE SOUSA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, 
aos 22/11/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GILBERTO ALVES DOS SANTOS e 
de ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 10/09/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EDISON INACIO DE SOUZA e de 
MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUSA;

JOSÉ RICARDO MATIAS DOS SANTOS e 
LILIAN SANTOS ALVES, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, 
nascido em Iati - PE, aos 25/10/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ADELMA MATIAS 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido 
em Penedo - AL, aos 26/06/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EDINALDO JOSE 
ALVES e de MARIA DE LOURDES DOS 
SANTOS ALVES;

MARCIEL DE OLIVEIRA AMARANTE e ANA 
PAULA NASCIMENTO SOUZA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquina, nascido em Tarumirim 
- MG, aos 19/10/1974, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MANOEL ESCOLÁSTICO FILHO 
e de RUTE ESCOLÁSTICO DE OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 08/05/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO NASCIMENTO SOUZA e de 
IRENE PITAS DOS SANTOS;

ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA 
e SIMONE DE SOUSA TEIXEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
06/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIS ANTONIO BARBOSA e de MARCIANA 
DO NASCIMENTO PINHEIRO BARBOSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São Roque - SP, aos 
17/01/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO EDILSON SALVIANO 
TEIXEIRA e de ANTONIA OSVALDINA DE 
SOUSA TEIXEIRA;

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA e ALICE 
BARBOSA ALVES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, auxiliar de linha morta, nascido em São 
Paulo - SP, aos 16/12/1996, residente em 
Diadema - SP, filho de EDINA MARIA DA SIL-
VA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
02/09/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de GUTEMBERG ALVES DOS SANTOS e de 
MARILENE BARBOSA CELESTINO;

ELENIEL CLEVER DALESSI e VANDERLÉIA 
DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico 
hidráulico pneumático, nascido em Doutor 
Camargo - PR, aos 20/02/1968, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM EDUARDO 
DALESSI e de MARIA ALICE SCARPINI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em São Paulo - SP, aos 
11/06/1971, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO ERNESTO DA SILVA e de LUZIA 
MARIA DA CONCEIÇÃO;

ELIDIO JUVENAL DE SOUZA JUNIOR e 
VALDINEIA LIMA SOUZA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista de açougue, nascido em Diadema 
- SP, aos 10/11/1993, residente em Diadema 
- SP, filho de ELIDIO JUVENAL DE SOUZA 
e de LUCIENE SANTANA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
caixa, nascido em Brotas de Macaúbas - BA, 
aos 26/04/1993, residente em São Paulo - SP, 
filho de VALMIR ALVES DOS SANTOS e de 
ROSA LIMA SOUZA SANTOS;

GABRIEL CAMPOS DA PAZ e ALESSANDRA 
SOARES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, controlador 
de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/04/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO ANTONIO ALVES DA 
PAZ e de LOURDES APARECIDA CAMPOS 
SOARES; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 08/04/1996, residente 
em Diadema - SP, filho de ANTONIO FILHO DA 
SILVA e de MARINEIDE SOARES ROCHA;

JACSON JOSINO VIEIRA e CLARISSE LIMA 
JOSINO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em Icó - 
CE, aos 07/10/1991, residente em Diadema 
- SP, filho de JEOVÁ CANDIDO VIEIRA e 
de CELIA MARIA JOSINO ALEXANDRE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Orós - CE, aos 29/05/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de FRANCIS-
CO DAS CHAGAS JOSINO ALEXANDRE e de 
LINDINALVA INÁCIO DE LIMA;

MARCUS LOPES DA SILVA e DEISE DE 
ALENCAR VERISSIMO DE MELO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 22/03/1992, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARCOS DOMINGOS DA SILVA 
e de PATRICIA DE JESUS LOPES DA SILVA; 

e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 07/01/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE VALTER VERISSIMO DE MELO 
e de MARIA ROMANA DE ALENCAR;

EDSON GALVÃO ARAÚJO e CELMA FRAN-
CISCA DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, alimentador 
de linha de produção, nascido em Macaúbas 
- BA, aos 01/04/1988, residente em Diadema 
- SP, filho de ANTONIO SOUZA ARAUJO e 
de MARIA PEREIRA GALVÃO; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Boquira - BA, aos 10/09/1989, 
residente em Diadema - SP, filho de VALDECI 
FRANCISCO DE SOUSA e de JOVELINA 
FRANCISCA DE SOUSA;

BENTO DI BUONO e SONIA MARTINS, sen-
do o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, inspetor de trafego, nascido em 
São Paulo - SP, aos 30/01/1964, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ DI BUONO e 
de ANA MARIA DI BUONO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em Jundiaí - SP, aos 16/02/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VICEN-
TE CRISTOVÃO MARTINS e de VICENTINA 
ROSA MARTINS;

FERNANDO DE SOUZA SANTOS e THALITA 
MARQUES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
telemarketing, nascido em São Paulo - SP, 
aos 10/11/1985, residente em Diadema - SP, 
filho de PAULO MOREIRA DOS SANTOS e de 
SUELI FRANCI DE SOUZA SANTOS; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 19/11/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIS HUM-
BERTO DA SILVA e de JUSCELITA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA;

INALDO GERÔNIMO DE FREITAS e JOSIANE 
SIBALDE DA SILVA GOMES, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mo-
torista, nascido em Jaboatão dos Guararapes 
- PE, aos 22/08/1976, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ GERONIMO DE FREITAS 
e de ANTONIETA MARIA DE FREITAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Passira - PE, 
aos 04/04/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PEDRO VICENTE GOMES e de IVONE 
SIBALDE DA SILVA GOMES;

MARCO AURELIO DA SILVA MARTINS e 
MARIÁ DIAS DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1975, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
BOSCO MARTINS e de MARIA DOS ANJOS 
FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nasci-
do em Urandi - BA, aos 14/08/1977, residente 
em SÃO PAULO - SP, filho de ALMIRO DIAS 
DA SILVA e de MARIA DO CARMO ALMEIDA 
SOUZA;

FABRICIO FERREIRA DA SILVA e TATIANA 
OLIVEIRA DO NASCIMENTO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pizzaiolo, nascido em Itabuna - BA, aos 
31/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO FERREIRA DA SILVA e de IDÁLIA 
FRANCISCA DA SILVA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 19/10/1976, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VILAR DO 
NASCIMENTO e de MARIA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA NASCIMENTO;

MARCELO DA SILVA OLIVEIRA e JAQUELINE 
DE FÁTIMA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
vendas técnicas, nascido em Corrente - PI, aos 
09/06/1986, residente em Diadema - SP, filho 
de ANFILOFIO DE SOUZA NETO e de ZEL-
MITA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nasci-
do em Itajubá - MG, aos 14/04/1992, residente 
em Itajubá - MG, filho de JOÃO BATISTA DE 
OLIVEIRA e de NADIR DE FATIMA OLIVEIRA;

JOSE RENATO DOS ANJOS e JAQUELINE 
PEREIRA DE CASTRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1983, 
residente em São Paulo - SP, filho de JOSE TO-
MAZ DOS ANJOS SOBRINHO e de ADENIR 
ROSA DE JESUS; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, biomédica, nascido em 
São Paulo - SP, aos 17/09/1993, residente em 
São Paulo - SP, filho de GERSON PEREIRA DE 
CASTRO e de MARIA DO CARMO PEREIRA;

GILMAR NASCIMENTO DA ROCHA e SILMA-
RA ALVES DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, encar-
regado operacional, nascido em SURUBIM 
- PE, aos 23/04/1977, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ APRIGIO DA ROCHA  e 
de CARMELITA SEVERINA NASCIMENTO 
DA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , divorciado, professora , nascido 
em Diadema - SP, aos 06/03/1983, residente 
em Diadema - SP, filho de JOÃO ALVES DE 
SOUSA  e de MARIA DE FATIMA SOUSA ;

MATHEUS FERREIRA DA SILVA e RAYANE 
CRUZ FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em Diadema - SP, aos 
09/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ GERALDO DA SILVA e de LUCIA-
NA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 
09/09/1997, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de RAIMUNDO NONATO MESQUITA 

FERREIRA e de ANTONIA ROGELMA CRUZ 
BRAGA;
ALESSANDRO OLIVEIRA DIAS e PATRICIA 
DOS SANTOS DE MELO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
26/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PATRICIA OLIVEIRA DIAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/01/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI 
BATISTA DE MELO e de MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS;

JOSÉ DONATO ALVES CORREA  e TELMA 
CUSTODIO DA SILVA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, pedreiro , 
nascido em IPANEMA - MG, aos 13/02/1975, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AMANTI-
NO CORREA  e de CONCEIÇÃO SEVERINA 
ALVES CORREA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira , solteiro, cozinheira , nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
08/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO JACINTO DA SILVA  e de RAQUEL 
CUSTODIO DA SILVA ;

BERGSON RIBEIRO LEMOS e STÉFFANY 
BRUNA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, moto-
fretista , nascido em Jaguaretama - CE, aos 
12/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO ECIVAL LEMOS e de MARIA 
RIBEIRO DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, manicure , 
nascido em DIADEMA - SP, aos 23/01/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE 
FABIO DA SILVA OLIVEIRA e de GISLEIDE 
DOS SANTOS;

WESLEY CARDOSO PIZO e LIZANDRA DA 
SILVA LIMA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de desen-
tupimento, nascido em São Paulo - SP, aos 
10/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de WILSON PIZO e de MARIA DE LOURDES 
CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar contábil, nascido em 
São Paulo - SP, aos 05/10/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO FLORENCIO DE 
LIMA e de MARIA JOSÉ DA SILVA;

ROGÉRIO MICHELON PEREIRA FEITOSA 
e EDNA KALLIAN SILVA GRANJA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorcia-
do, ferramenteiro, nascido em Fortaleza - CE, 
aos 21/11/1969, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ ALVES FEITOSA e de JOSEFA 
PEREIRA FEITOSA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, agente comuni-
taria de saúde, nascido em Araripina - PE, aos 
13/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SANÇÃO FILHO JUVENAL GRANJA e de 
GILDA MARIA DA SILVA GRANJA;

WEIDSON MIRANDA ANTONIO e MARIA 
GABRIELA ROSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LACIR 
ANTONIO NETO e de VANDERLEA DE FATI-
MA MIRANDA VENANCIO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, 
nascido em Diadema - SP, aos 17/01/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULA 
APARECIDA DA ROSA;

GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA e ROBERTA 
DOMENEGUETTI DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 
03/05/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de ULISSES SILVA DE OLIVEIRA e de SHEILA 
DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, auxiliar de vendas, nascido em 
Diadema - SP, aos 06/07/1996, residente em 
Diadema - SP, filho de DANIEL DE OLIVEIRA 
e de PAOLA APARECIDA DOMENEGUETTI;

JONATHAS MARCHINI FERNANDES LEITE 
e CAROLLINE TRINDADE DE OLIVEIRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro mecânico, nascido em São 
Paulo - SP, aos 20/07/1993, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de WILLIAM FERNANDES 
LEITE e de ANA CLAUDIA LAURENTI MAR-
CHINI LEITE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
Diadema - SP, aos 12/04/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WILSON DIAS DE 
OLIVEIRA e de YONE MARIA DA TRINDADE 
OLIVEIRA;

RAFAEL RAMOS DE SOUSA e JÉSSICA 
APARECIDA FRANÇA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1990, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de EMERSON 
ALVES DE SOUSA  e de ARLETE RAMOS DA 
SILVA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar administrativa, 
nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
MANOEL FRANÇA e de MARIA APARECIDA 
INVANGELHO FRANÇA;

UBIRAJARA RODRIGO DA SILVA e ELANE 
MATOS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Diadema - SP, aos 31/08/1980, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
LUIZ FERREIRA DA SILVA e de VERA LUCIA 
DE OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
pontilhamento, nascido em Boa Nova - BA, 
aos 23/09/1981, residente em Diadema - SP, 
filho de MANOEL MISSIAS RODRIGUES DE 
OLIVEIRA e de MARIA LÚCIA MATOS DE 
OLIVEIRA;

PAULO DA SILVA MENDONÇA e CRISTIANE 
APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 01/03/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ENOQUE 
LOPES DE MENDONÇA e de MARIA JOSEFA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, analista de vendas, 
nascido em Santo André - SP, aos 12/01/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CLOVIS DA SILVA e de ELAINE APARECIDA 
DOS SANTOS SILVA;

GLECIO ROGERIO MANOEL DA SILVA e 
JOYCE MARTINS DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP , aos 
16/02/1989, residente em Diadema - SP, filho 
de GIVALDO MANOEL DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, 
aos 15/07/1986, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSENILDO MARTINS DA SILVA e de 
NAZIDI RAMOS BARBOSA;

PAULO ANDRÉ CLAUDIO CUSTODIO DE 
OLIVEIRA e NATÁLIA LIMA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
18/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CLAUDIO CUSTODIO DE OLIVEIRA e de 
IZA CRISTINA CLAUDIO DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, 
aos 05/01/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ EVALDO SILVA e de SILVÂNIA 
CORREIA LIMA;

JOSAIAS FERREIRA DE LIMA e NATTILA 
SAMPAIO DA SILVA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, gesseiro, nasci-
do em Recife - PE, aos 18/03/1995, residente 
em Diadema - SP, filho de ERMANO SALES DE 
LIMA e de SANDRA VICENTE FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisora, nascido em São Paulo - SP, aos 
19/03/1992, residente em Diadema - SP, filho 
de LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA e de 
GICIONETE SAMPAIO DA SILVA;

LUIZ CARLOS FERNANDES e AGUEDA 
APARECIDA DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, 
nascido em Conselheiro Lafaiete - MG, aos 
26/01/1963, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ EUZEBIO FERNANDES e de NADIR 
RODRIGUES FERNANDES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nas-
cido em Tupinambá, Município de Astorga - PR, 
aos 26/08/1958, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO DE LIMA e de THEREZA 
CORSI DE LIMA;

FRANCISCO ELTON GOMES LIMA  e MI-
CHELE MENEZES DOS SANTOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , soltei-
ro, auxiliar de processamento , nascido em 
LIMOEIRO DO NORTE - CE, aos 02/02/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRAN-
CISCO OLIVEIRA LIMA e de MARIA ROSA 
GOMES LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, aux. de produção , nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
20/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDISON MENEZES DOS SANTOS e de 
MARIA ISABEL DOS SANTOS MENEZES ;

ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA e IZABELLA 
LETÍCIA BARBOSA DOS REIS SENA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, moto boy , nascido em Pocrane - MG, 
aos 04/10/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA e 
de MIRIAM REGINA ALVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em Sabará - MG, aos 05/08/1998, 
residente em SÃO PAULO - SP, filho de DI-
VANILDES DOS REIS SENA e de MARIA DE 
LOURDES BARBOSA SENA;

FRANCISCO DE FREITAS e EDNAURA 
ARAUJO DO NASCIMENTO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, viúvo, nascido 
em Jaguaribe - CE, aos 04/06/1947, residente 
em Diadema - SP, filho de COSME DE FREI-
TAS e de MARIA ANEDINA DA CONCEIÇÃO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cabeleireira, nascido em Central - BA, 
aos 09/04/1971, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ADONIAS GOMES DE ARAUJO e de 
ROSALIA PEREIRA DE ARAUJO;

FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA OLI-
VEIRA e JOYCE DO PRADO SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
caldeireiro, nascido em Vitorino Freire - MA, 
aos 12/08/1988, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA e de 
SUELY DA COSTA OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
29/01/1996, residente em Diadema - SP, filho 
de GERALDO DE FATIMA SOUZA e de MARIA 
ISABEL DO PRADO;

WESLEY DE ARAUJO JUCÁ e JAMILLA SA-
BRINA SOUZA MOREIRA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
16/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VILSON SENA JUCÁ e de NEIDE CRISTI-
NA DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido 
em Senador Pompeu - CE, aos 28/04/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MOREIRA NETO e de MARIA DO SOCORRO 
FRUTUOSO DE SOUZA;

FERDINANDO CLAUDIUS DE SOUZA GON-
ÇALVES e DANIELA DE SOUSA MELO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, Auxiliar Técnico, nascido em Diadema - SP, 
aos 26/07/1989, residente em DIADEMA - SP, 

filho de ADÃO GONÇALVES e de LIANGI MA-
RIA DE SOUZA GONÇALVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
midia sociais, nascido em São Paulo - SP, 
aos 02/05/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALDEMIR DE SOUZA MELO e de 
MARLENE ROSA DE SOUSA;

ADRIANO RENATO ARAUJO APARECIDO 
e AMANDA DE OLIVEIRA MARTELO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, frentista, nascido em São Gonçalo do 
Sapucaí - MG, aos 19/12/1974, residente em 
Mirandópolis - SP, filho de JOAQUIM LUIZ 
APARECIDO e de NILZA DE FATIMA ARAUJO 
APARECIDO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de saúde bucal, 
nascido em Diadema - SP, aos 14/12/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de HÉLIO 
FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTELO e de 
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA;

ARQUIMEDES DE MELO e ROSANGELA 
MARIANO, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, viúvo, pedreiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 22/02/1965, residente 
em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO DE 
MELO e de LAZARA MARTINS DE MELO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, doméstica, nascido em Diadema - SP, 
aos 22/01/1972, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO FAGUNDES MARIANO e de 
EVA JACINTA MARIANO;

CARLOS ROBERTO CORDEIRO ALVES 
DOS REIS e IVANÉIA LEVER PIRES, sendo 
o pretendente:  nacionalidade Brasileira, sol-
teiro, caldereiro, nascido em Diadema - SP, 
aos 12/08/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NOÉ JOSÉ DOS REIS e de ROSALINA 
PINHEIRO CORDEIRO ALVES; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cabeleleira, nascido em Diadema - SP, aos 
07/07/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE AUGUSTO PIRES e de ZELIA 
ACACIA DE MELO PIRES;

JACKSON ANDRÉ DA SILVA e DANIELA RO-
DRIGUES DOS SANTOS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Limoeiro - PE, aos 
25/01/1991, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ CANDEIA DA SILVA e de ISABEL 
CRISTINA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, Do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/08/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de LOURIVAL 
BISPO DOS SANTOS e de ANTONIA RODRI-
GUES DA SILVA;

RONALDO GERMANO DAMASCENO e 
KARINA PEREIRA DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Itariri - SP, aos 
27/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RAIMUNDO CARVALHO DAMASCENO e 
de MARIA ALDENIZA GERMANO DA COSTA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Maraial - PE, aos 
17/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEVERINO PEREIRA DA SILVA e de GE-
NOVEVA MARIA PEREIRA DA SILVA;

ANTONIO EDUARDO MARTINS JUNIOR e 
ANDREZA ARAUJO MASCARENHAS, sendo 
o pretendente: , solteiro, porteiro, nascido em 
Ourinhos - SP, aos 21/06/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO EDUARDO 
MARTINS e de MARIA HELENA MARTINS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar administrativo, nascido 
em Conceição do Coité - BA, aos 01/10/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO LIMA MASCARENHAS e de ANA 
MARIA ARAUJO MASCARENHAS;

PEDRO HENRIQUE LINS DA COSTA e PATRÍ-
CIA DE PAIVA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, lider de 
conferencia, nascido em Palmares - PE, aos 
02/07/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANDRÉA ROBERTA LINS DA COSTA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, Autônoma, nascido em Jundiai - SP, aos 
03/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ PAULINO DOS SANTOS FILHO e de 
IZAURA BENÍCIO DE PAIVA SANTOS;

MAXWELL MESSIAS DE ARAÚJO e FABIANA 
SOARES DE BARROS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de 
manutenção junior, nascido em Diadema - SP, 
aos 23/12/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL MESSIAS DE ARAUJO e de 
MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira , divorciado, 
balconista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
10/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE FRANCISCO BARROS e de MARIA 
SOARES BARROS;

VICTOR DA SILVA FELIX e RAIZA MORALES 
LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquinas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/10/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de ADEMIR 
FELIX e de MARIA ZENILDA DA SILVA FELIX; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 09/02/1996, 
residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA e de 
VANDA BASTOS MORALES LIMA;


