
re gistrou 3.671 diag  nósticos positivos, 
com re cuo de 61,8% ante o apurado em 
agosto (9.614) e o patamar mais baixo 
desde abril do ano passado (1.858).  
Comparativamente a mar ço deste ano 
(23.642), pi co de casos da segunda onda 
da crise sa nitária, o total de diagnósticos 
em setembro é 84,5% inferior. Os indica
dores vêm cain do à medida que avança 
a vacinação. A imunização da população 
tem ajudado também a redu zir a pressão 
sobre os sis temas público e privado de 
Saúde. Segundo a Fun dação Seade, o 
ABC tinha 20,06% de ocupação em leitos 
de Uni  dade de Terapia Intensiva (UTI) 
Covid públicos no último domingo, 
menor patamar desde maio de 2020. A 
ocupação é ligeira men  te inferior à apu
rada se te dias antes (21,3%). Em en  fer
ma rias, a taxa é de 13,5%. Atualmente, 
há 284 pessoas internadas com covid19  
tanto em UTIs como enfermarias de hos
pitais públicos da região. 
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Reservatório que abastece a região metropolitana está com o nível mais baixo desde a crise hídrica que atingiu o manancial há cinco anos

Os sete municípios do ABC manteve 
em setembro a tendência de redução 
nos números de casos, óbitos e interna
ções por covid19, em um mo vimento 
atribuído ao avanço na vacinação. No 
mês passado foram con fir mados 219 
óbi tos pelo no vo coronavírus na região, 
to tal  46% in ferior ao apurado em agosto 
(406). Tratase da quinta queda men
sal consecu tiva e do menor número de 
vidas per di das desde novembro (185).  
Para se ter uma ideia da desaceleração no 
número de óbitos, o total de setembro é 
85,2% inferior ao de abril (1.482), pi co 
da segunda onda da pande mia. Desde o 
início da pande mia, já morreram 10.649 
pes soas de covid19 nos sete mu nicípios. 
Só na 39ª semana epidemio lógica de 
2021, encerrada no último sábado (2), o 
ABC teve 50 óbitos, ou sete por dia. Além 
de reduzir o total de mortes, os sete mu
nicípios assistem também à queda no 
número de casos. Em setembro, a região 
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ABC tem mês menos letal desde novembro

Sistema Cantareira entra na faixa de alerta

Número de mortes registra quinta redução mensal 
consecutiva, e total de 113 casos confirmados é 

o mais baixo desde abril do ano passado

Segundo a Sabesp, a capacidade de operação do reservatório está em 29,9%

Secretaria de 
Educação lança 

Programa Creche 
Lugar de Criança

Trabalhadores da 
GM rejeitam nova  
contraproposta e 

continuam em greve

Vendas de veículos 
caem 25,3% em 

setembro e Fenabrave 
reduz projeções

dIadema

são caeTano

seToR aUTomoTIvo

INCA estima 
40 mil novos casos 

de câncer de mama 
neste ano
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oUTUbRo Rosa
Arquivo/Ronaldo Lima /PMD

cRIse HídRIca

A Secretaria de Educação de Diadema lançará, 
nesta quarta (6), o novo programa Creche Lugar de 
Criança. Segundo a prefeitura, o projeto nasce para 
revolucionar o atendimento a uma faixa etária da 
Educação que passou os últimos cinco anos sem 
qualquer investimento. O principal objetivo é aumen
tar em 83% o número de vagas para berçário e em 
30% a renda per capta por estudante.

Os trabalhadores da General Motors 
(GM) de São Caetano, em assembleia 
realizada nesta segundafeira (4), rejeita
ram por unanimidade a nova contrapro
posta de reajuste salarial da montadora. 
Os metalúrgicos estão em greve desde a 
última sextafeira. A GM ofereceu reajuste 
de 10,42% (INPC integral) retroativo a 1º 
de setembro e aplicação do aumento de 
mérito a cada seis meses aos empregados 
inseridos na nova na grade salarial.  Se
gundo Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, 
presidente do sindicato, a categoria segue 
firme até que a empresa apresente pro
posta que seja satisfatória.

Divulgação /Sabesp

Pixabay
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Alesp deve votar urgência para projeto que 
cria CPI da Prevent Senior nesta quarta-feira
Somente após aprovação pela maioria dos parlamentares é que a CPI poderá ser criada e instalada

n ENTRE ASPAS

Vamos nos ater aos fatos e 
garantir que os beneficiários 
da Prevent Senior não 
sejam prejudicados

Carlão Pignatari

Os parlamentares da As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo devem votar na 
próxima quarta-feira (6) o re-
querimento para tramitação 
em regime de urgência do Pro-
jeto de Resolução 24/21, que 
cria a CPI da Prevent Senior. A 
medida foi acertada nesta se-
gunda-feira (4) durante reu nião 
do Colégio de Líderes.

Caso a urgência seja 
aprovada, a tramitação do pro-
jeto será acelerada e a análise 
das comissões poderá ser feita 
conjuntamente, de uma única 
vez. Com o aval das comissões, 
o projeto fica pronto para ser 
levado a discussão e votação 
em Plenário. Somente após 
aprovação pela maioria dos par-
lamentares é que a CPI poderá 
ser criada e instalada.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, deputado Carlão 
Pignatari, afirmou que não vai 
permitir que a comissão seja 
usada como palco político, por 
nenhum partido. “A CPI é ne-
cessária para que os parlamen-
tares ouçam todos os lados e 
investiguem se a população de 
São Paulo foi ou não lesada. E 
vamos nos ater aos fatos, agir 
de maneira correta e séria, e ga-
rantir que os atuais beneficiári-
os da Prevent Senior não sejam 
prejudicados”, disse.

A Prevent Senior foi acu sada 
de irregularidades no atendi-
mento de pacientes diagnosti-
cados com covid-19, durante 
oitivas da CPI da Covid no Sena-
do. Segundo o vice-presidente 
da comissão, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), a CPI 
“obteve evidências de inúmeras 
e gravíssimas irregularidades 
cometidas pela Prevent Senior. 
Entre elas, cerceamento da au-
tonomia médica, distribuição 
do kit covid, aplicação de ter-
apêuticas não autorizadas pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e fraude em 
estudo clínico sobre a eficácia 

Agronegócio busca alternativa de centro contra volta do PT
A um ano das eleições, o 

agronegócio começa a mostrar 
divisões internas e a procurar 
alternativas ao presidente Jair 
Bolsonaro entre os candidatos 
de centro, a chamada terceira 
via. Influenciadores e grandes 
empresários do setor dizem, 
contudo, que, se um nome fora 
da polarização não se viabilizar, o 
grupo tende a apoiar em peso a 
reeleição do atual presidente em 
esforço para derrotar o PT.

“Entre os agricultores, vejo 
uma tendência pró-Bolsonaro. 
Agora, nas instituições está todo 
mundo olhando o horizonte, 
ninguém tem posição tomada 
ainda”, disse o ex-ministro da 
Agricultura Roberto Rodrigues, 
coordenador do Centro de 
Agronegócio na Escola de Econo-

mia de São Paulo, da Fundação 
Getulio Vargas.

Um dos que mantêm canal 
direto com o agro é o governador 
de São Paulo, João Doria (PSDB). 
Interlocutores do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva tam-
bém buscam refazer pontes e 
telefonaram para Rodrigues. 
Assim como o PSB. “Todos que 
me procurarem vou ajudar, com 
o mesmo plano de governo para 
todos. Defendo a agricultura em 
qualquer ambiente”, afirmou o 
ex-ministro de Lula, que não teve 
ainda contato com Bolsonaro.

A debandada de parte do 
setor ficou evidenciada com a 
iniciativa de entidades do agro 
de encabeçar uma carta em de-
fesa da democracia, antecipan-
do-se ao recuo dos industriais. 

Embora não cite Bolsonaro, o 
texto foi articulado como contra-
ponto ao discurso autoritário do 
presidente no 7 de Setembro. O 
manifesto menciona a “moderna 
agroindústria brasileira”. “Somos 
força do progresso, do avanço, da 
estabilidade indispensável e não 
de crises evitáveis”, diz o texto, 
que fala em “tensionamento e 
riscos de retrocesso e rupturas”. 

Assinaram o documento, 
entre outros, a Associação 
Brasileira do Agronegócio 
(Abag), a Associação Brasileira 
das Indústrias de Óleos Vege-
tais (Abiove) e o Sindicato Na-
cional da Indústria de Produtos 
para a Defesa Vegetal.

Para Christian Lohbauer, 
presidente da CropLife Brasil e ex-
candidato a vice-presidente pelo 

Novo, apesar de ser heterogê-
neo, o setor se unirá na oposição 
a Lula. Segundo Lohbauer, há 
três grupos no agro: um contra 
o retorno do PT; um que apoia 
fielmente a gestão da ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina; 
e outro que é pró-Bolsonaro, o 
que ele chama de “radicalismo 
agrário”. “Se tem uma pauta que 
integra e une é a agenda anti-PT, 
por isso ocorre essa associação 
binária”, afirmou. “O agro inteiro 
busca encontrar uma alternativa 
para o PT não ganhar e vai fazer 
o que for necessário.”

n CIRO GOMES
A opinião de Lohbauer co-

incide com a de outro nome de 
peso do setor, o ex-ministro da 
Agricultura no governo Collor 

de drogas como hidroxicloro-
quina e azitromicina”.

n MAIS DELIBERAÇÕES
O Colégio de Líderes tam-

bém definiu que poderão ser 
convocadas duas sessões ex-
traordinárias para hoje (5), às 
19h, para a votação do Projeto 
de Lei Complementar 26/21, 
de autoria do Executivo. O 
projeto propõe alterações nas 
regras do funcionalismo públi-

co, como a instituição da boni-
ficação por resultados baseada 
no desempenho institucional 
para diferentes autarquias, 
secretarias, Procuradoria e 
Controladoria-Geral do Es-
tado. Caso a iniciativa não seja 
votada pelos parlamentares 
hoje, será convocada outra ses-
são extraordinária na quarta.

A proposta do governo 
revoga, total ou parcialmente, 
leis já existentes que regulam 

José Antônio Teixeira/Alesp

A medida foi acertada nesta segunda-feira durante reunião do Colégio de Líderes
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a bonificação por resultado 
em alguns órgãos públicos, e 
abrange, em um só projeto, 
secretarias, autarquias, a Procu-
radoria e a Controladoria-Geral 
do Estado, que será criada. Pela 
medida, somente militares e 
servidores da segurança públi-
ca, das universidades estaduais, 
auditores fiscais da Receita e 
procuradores não serão avali-
ados pelo método proposto. 
(Reportagem Local)

Randolfe protocola 
notícia-crime no STF 

contra Guedes e Campos 
Neto por offshores

Barroso: ‘tribunal 
está empenhado em 

oferecer eleições limpas 
para a população’

O líder da Oposição no Senado, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
apresentou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) nesta segunda-feira 
(4) pedido de abertura de investi-
gação preliminar contra o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, e o 
presidente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto, após docu-
mentos que os relacionam com 
empresas em paraísos fiscais, as 
chamadas “offshores”.

No documento, o senador 
sustenta que as acusações contra 
Guedes e Campos Neto contem-
plam “abuso de direito, fraude à lei 
e desvio de finalidade/poder”. “É 
possível que o Presidente do Banco 
Central e o Ministro da Economia, 
ao manterem suas offshores em 
paraísos fiscais no exterior, tenham 
se aproveitado de suas condições 
de gestores das políticas públicas 
econômicas no Brasil para eventual 
enriquecimento, ou benefício lato 
sensu, próprio”, disse.

O senador pontua que, em 
tese, a denúncia contra Guedes 
configura o cometimento de crime 
de responsabilidade. “Há indícios 
de severas irregu laridades, de toda 
ordem, aptas a gerarem a neces-
sidade de apuração mais detalhada 
pelo eminente Parquet Federal e 
eventual tentativa posterior de re-
sponsabilização dos culpados - se 
realmente se comprovar sua culpa 
no decorrer do devido processo le-
gal”, destacou. (AE)

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) realizou nesta segunda 
(4) evento público de abertura 
do código-fonte do sistema de 
votação das urnas eletrônicas 
que serão utilizadas nas eleições 
de 2022. Realizado seis meses 
antes das eleições, a abertura foi 
antecipada para um ano antes, 
a fim de reafirmar a transparên-
cia da votação eletrônica. 

Durante a cerimônia, o 
presidente do TSE, ministro 
Luís Roberto Barroso, disse que 
o tribunal está empenhado em 
oferecer eleições limpas e reafir-
mou que o sistema de votação é 
seguro. (Agência Brasil)

Antônio Cabrera Mano Filho. 
Eles observam que Ciro Gomes 
(PDT) se inviabilizou por causa 
de declarações generalizantes 
em que citou “bandidos do 
agronegócio”. Ciro depois se re-
tratou, afirmando que se referia 
a uma “parcela ínfima”.

“Do outro lado (esquerda) 
não é a nossa praia, não tem 
como. O apoio a Bolsonaro é 
generalizado”, disse Cabrera, ve-
terinário e exportador de carne, 
milho, soja e cana-de-açúcar. 
“Não sou muito fã desse negócio 
de terceira via. É meio que ten-
tar embalar algo que não está 
dando certo. Até gostaria que 
surgisse, mas o que percebo é 
que está ficando Bolsonaro con-
tra anti-Bolsonaro”, declarou o 
ex-ministro. (AE)
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Após seis horas, Whats, Instagram 
e Facebook voltam a funcionar

Durante a pane, Mark Zuckerberg teve uma perda estimada de US$ 5,9 bilhões 
Pixabay

Falha no acesso das redes atingiu o mundo todo

O WhatsApp, o Instagram e 
o Facebook, todos pertencentes 
ao império de Mark Zucker
berg, começaram a ter as ope
rações normalizadas em todo 
o mundo por volta das 18h45 
do horário de Brasília, após 
pane de seis horas que trouxe 
instabilidade às redes sociais do 
grupo nesta segundafeira (4). 
Por meio de plataformas como 
o Twitter, usuários relataram 
problemas, dizendo que não era 
possível acessar o serviço. Além 
do app, a versão web também 
sofre problemas para conectar 
com o aparelho celular. Durante 
a pane, Zuckerberg teve a perda 
estimada de US$ 5,9 bilhões.

A instabilidade também 
afetou plataformas e serviços 
que usam o login do Facebook, 
como games. De acordo com o 
site Down Detector, conhecido 
por apontar falhas em serviços 
na internet, o problema não 
ficou restrito ao Brasil: houve 
relatos de instabilidade em di
versas regiões do planeta, inclu
indo América Latina e Europa. 
As falhas começaram por volta 
das 12h20 (horário de Brasília). 
A reportagem fez contato com 
a empresa, que disse estar in
vestigando o problema.

Em mensagem, a empresa 

disse: “Estamos cientes de que 
as pessoas estão tendo dificul
dade para acessar nossos aplica
tivos e produtos. Estamos tra
balhando para que tudo volte 
ao normal o quanto antes”. É 
a mesma mensagem repetida 
pela empresa no Twitter.

Às 17h, Mike Schroepfer, 
CTO do Facebook, disse: “Nos
sas sinceras desculpas a todos 
os afetados pela interrupção 
dos serviços do Facebook neste 
momento. Estamos passando 
por problemas em nossas redes 
e nossos times estão trabalhan
do para resolver essa situação o 
mais rápido possível”.

Para o professor de Ciên
cia da Computação, Rodrigo 
Izidoro Tinini, do Centro Uni
versitário FEI, um possível pro
blema no DNS pode justificar 
a queda. Como um tradutor, o 
DNS (Domain Name System) 
transforma o endereço do site 
que buscamos em um código de 
busca na internet, relacionado 
ao seu domínio.

“O protocolo DNS associa 
nomes de domínio a endereços 
IPs. Se o serviço de DNS estiver 
indisponível e não for possível 
traduzir nomes de domínio 
para endereços IPs, não será 
possível endereçar nossas so

licitações pela internet, o que 
nos impede de acessar sites e 
serviços. Em cenários em que 
vários serviços estão integrados 
em uma mesma plataforma, 
problemas nessa plataforma 
irão afetar todos os serviços in
tegrados a ela”, destacou.

n INSTABILIDADES
Em junho passado, houve 

uma queda de 10 minutos no 
WhatsApp e no Instagram. 
Antes, em março, os dois ser
viços e o Facebook, também 
ficaram fora do ar por cerca de 

50 minutos. No ano passado, 
as últimas instabilidades foram 
reportadas em julho e setem
bro de 2020. Antes disso, em 
maio, uma falha centralizada 
na América Latina impossibili
tou a execução de funções bási
cas como envio de mensagens, 
comentários e realização de 
publicações nos três serviços. 
Em março daquele ano, as re
des sociais do grupo chegaram 
a ficar fora do ar por quase 24 
horas depois de mudanças nas 
configurações dos servidores 
da companhia. (AE)

Perfuração levou à tragédia em 
Brumadinho, diz universidade catalã

O relatório final de um 
estudo conduzido pela Uni
versidade Politécnica da 
Catalunha, divulgado nes
ta segundafeira (4) pelo 
Ministériao Público Fe deral 
(MPF), associa uma perfu
ração em um ponto crítico 
da barragem da Mina Cór
rego do Feijão à tragédia 
ocorrida em 25 de janeiro 
de 2019 na cidade de Bru
madinho, em Minas Gerais. 
O procedimento, que estava 
sendo realizado no momen
to da ruptura, é considerado 
o potencial gatilho da lique
fação, processo em que os 
sedimentos sólidos passam 
a se comportar como fluídos 
e sobrecarregam a estrutura.

Com sede em Barcelona, 
na Espanha, a Universidade 
Politécnica da Catalunha re
alizou trabalho de modela
gem e simulação por com
putador para identificar as 
causas do rompimento da 
barragem, que deixou 270 

mortos e provocou degrada
ção ambiental em diversos 
municípios mineiros. A in
stituição foi escolhida pelo 
MPF com base em sua exper
tise, e o estudo foi custeado 
pela Vale, conforme ficou 
estabelecido em acordo fir
mado com a mineradora.

Procurada pela reporta

gem, a Tüv Süd informou 
que não fará comentários 
sobre o relatório neste mo
mento.

Já a Vale destacou que o 
estudo da instituição catalã 
reforça o entendimento de 
que não houve nenhum in
dicativo prévio à ruptura da 
estrutura. (Agência Brasil)

Rompimento da barragem deixou 270 mortos 

Israel Defense Forces

Deputado bolsonarista é acusado pela 
PGR de forjar o próprio atentado à bala

A ProcuradoriaGeral da 
República (PGR) denunciou o 
deputado federal bolsonarista 
Loester Trutis (PSLMS) por co
municação falsa de crime, porte 
ilegal de arma e disparo de arma 
de fogo. O parlamentar é acusa
do de forjar o próprio atentado.

Em manifestação enviada 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), o viceprocuradorgeral 
Humberto Jacques de Me
deiros diz que ‘robustos ele
mentos’ contradizem a versão 
do parlamentar. 

“Diversos Laudos Periciais, 
Relatórios e Informações Poli
ciais, além de oitivas, revelaram 
a real dinâmica dos fatos e re
futaram a versão inicialmente 
apresentada pelos denunciados 
à Polícia Federal”, afirma a PGR.

O deputado alega ter sido 
vítima de um ataque a bala 
em fevereiro do ano passado 
na rodovia BR060, entre 
Sidrolândia (MS) e Campo 
Grande (MS), e atribui a em
boscada a uma disputa política 
no Mato Grosso do Sul.

A Procuradoria também 
chama atenção para o uso políti
co do episódio. “Considerando 
que o porte de arma é uma 
pauta política defendida intens
amente pelo Deputado Loester 
Trutis; o Parlamentar, ao noti
ciar o episódio, atribui ao porte 
de arma a ausência de lesões e, 
até mesmo, o escape da morte”, 
destaca o viceprocurador. 
Cabe rá à ministra Rosa Weber, 
relatora do caso no STF, decidir 
se aceita ou não a denúncia.

Ao cruzar imagens de 
câmeras de segurança instala
das no trajeto e dados do GPS 
do carro do deputado, a Polícia 
Federal concluiu que não havia 
nenhum veículo perseguindo 
ou monitorando Trutis. A 
versão dos investigadores é que 
o parlamentar entrou em uma 
estrada secundária e atirou con
tra o próprio veículo.

O deputado afirmou “que 
é vítima de um refinado con
luio de autoridades locais, 
que induziram a PGR e a mi
nistra a erro”. (AE)

Saúde nega certificado de vacinação para 
quem tomou 2ª dose diferente da 1ª

Pessoas que receberam 
imunização heteróloga contra 
a covid19, ou seja, doses de 
marcas diferentes, têm relatado 
dificuldade para emitir o certifi
cado de vacinação no Conecte
SUS, aplicativo do Ministério 
da Saúde. Embora o protocolo 
federal preveja essa mistura de 
imunizantes, a pasta admite 
não fornecer o certificado para 
quem tomou doses de marcas 
distintas. O governo não explica 
o motivo da decisão.

Além de possibilitar viagens 
ao exterior, comprovar a vacina
ção tem se tornado rotina nas 
cidades brasileiras, que adotam 
diferentes modelos de passa
porte sanitário. Ao menos 249 
municípios criaram regras do 
tipo, recorrendo também ao cer
tificado do ConecteSUS.

O documento teria de ser ofe
recido para quem recebeu Astra
Zeneca e Pfizer, já que a prática é 
recomendada por especialistas e 
está prevista em norma federal. 
Porém, não é isso que ocorre. Em 
nota, a pasta informou que o cer
tificado do ConecteSUS é dado 
para quem concluiu o esquema 
vacinal com duas doses ou dose 
única. No entanto, completou 
que “para quem concluiu o esque
ma vacinal com doses de vacinas 
diferentes (intercambialidade das 

vacinas covid-19) não é permitido 
a emissão do certificado de vaci
nação” pelo aplicativo

“Recebi a vacina heteróloga 
no Rio. Ambas as doses já es
tão corretamente lançadas no 
ConecteSUS, mas só a carteira 
de vacinação é emitida. O cer
tificado de vacinação, aquele 
que tem tradução para inglês 
e espanhol, não aparece dis
ponível”, explica a economista 
Katia Freitas, de 42 anos.

Katia foi vacinada com a 1.ª 
dose de AstraZeneca e a 2.ª da 
Pfizer Essa combinação tem 
sido adotada em várias regiões 
do país por diante do baixo es
toque de Astrazeneca.

“Estou um pouco preocupa
da com isso, pois tenho viagem 
internacional marcada para os 
próximos meses e sem o certi
ficado em inglês não sei como 
comprovar a vacinação no país 
de destino, que não aceita docu
mentos em português”, acres
centa Katia. Para tentar resolver, 
abriu um chamado no próprio 
app, mas não teve resposta.

O caso é similar ao da jorna
lista Marilia Fonseca, de 58 
anos, que diz ter aberto reclama
ção na ouvidoria do SUS. Mais 
de dois meses após tomar a 2.ª 
dose da Pfizer no Rio, ainda não 
teve o problema resolvido. (AE)

AINDA 
É NOTÍCIA

Capacidade de 
operação em 29,9%,  
Cantareira entra na 

faixa de alerta
O nível do Sistema Cantarei ra 

estava nesta segundafeira (4) com 
29,9% de sua capacidade de ope
ração, de acordo com a Sabesp. Esse 
é o nível mais baixo desde a crise 
hídrica que atingiu o manancial 
há cinco anos. Desde sábado (2), o 
sistema está na faixa de alerta.

Segundo a escala criada pela 
Sabesp para medir o volume útil 
dos reservatórios e classificar a 
gravidade da situação, quando o 
nível é igual ou maior que 60% a 
situação é normal; em estado de 
atenção quando é igual ou maior 
que 40% e menor que 60%; em 
alerta quando está maior que 
30% e menor que 40%, e em 
restrição quando é maior que 
20% e menor que 30%.

De acordo com a empresa, 
para que o manancial seja co
locado em fase de restrição, é 
necessário que o índice esteja 
abaixo dos 30% no último dia 
do mês, o que não aconteceu em 
30 de setembro quando a capaci
dade era de 30,35%. (ABr)
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Vendas de veículos caem 25,3% em  
setembro, e Fenabrave reduz projeções
Impactado pelo desabastecimento nas concessionárias, setor revisou para baixo previsão de emplacamentos no fechamento do ano

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

Com as concessioná rias ain
da afetadas pela oferta reduzida 
de produtos, as vendas de veícu
los novos caíram 25,33% em 
setembro na compa ração com o 
mesmo mês de 2020 e levaram 
a Fe deração Nacional da Distri
buição de Veículos Automotores 
(Fena brave) a revisar as proje
ções para o fechamento do ano.

No total, 155,1 mil unidades 
foram comercializadas em se
tembro, número que inclui car
ros de passeio, comer ciais leves, 
ca mi  nhões e ônibus. Em com
paração a agos to houve recuo de 
10,2% – quarto mês consecutivo 
de retração nos emplacamentos. 

No acumulado do ano até 
setembro, as vendas somaram 
1,47 milhão de unidades, avan
ço de 13,2% sobre o emplacado 
no mesmo período de 2020.

Por causa da queda obser
vada em se  tembro, a entidade 
reviu a pro jeção divulgada em 
julho para as vendas de carros e 
comerciais leves no fechamen
to deste ano, de alta de 10,7% 
pa ra crescimento de 3,1% – 
o que, se confirmado, levará 

o total de emplacamentos a 
2,01 milhões de unidades.

“Estamos diante de muitas 
incertezas e da maior crise de 
abastecimento de veículos vivi
da nos últimos anos. Isso nos 
fez reduzir as expectativas de 
crescimento para o ano, infe
lizmente”, afirmou em no ta o 
presidente da Fenabrave, Ala
rico Assumpção Júnior. 

“A falta de carros novos, 
em função da escassez de com
ponentes na indústria, é um 
fenômeno global, que atinge 
outros países, como os Estados 
Unidos. Vivemos hoje, pos si
vel mente, o ponto mais crítico 
dessa crise de abastecimento de 
veículos. Acredito que, nos pri
meiros meses de 2022, teremos  
maior  clareza sobre a resolução 
desse problema”, prosseguiu.

O segmento de auto móveis 
é o mais afetado pela falta de 
in sumos. Por isso, teve a pre
visão alterada de crescimento 
de 10,2% para recuo de 2,2%, a 
1,58 milhão de unidades.

Para o segmento de comer
ciais leves (como picapes e vans), 
que tem sido menos prejudi
cado pela escassez de chips, 
a projeção saltou da alta de 

13,2% para crescimento de 
28,4%, o que elevaria as ven
das a 430,5 mil veículos.

Entre os pesados, a esti
mativa para o segmento de 
caminhões foi revista pela Fe
nabrave para cima, de alta de 
30,5% para crescimento de 
43,1%, a 89,2 mil unidades.

Em setembro, as vendas do 
setor somaram 11,6 mil cami
nhões, 56,6% acima do comer
cializado no mesmo mês do 

ano passado. Contra agosto, po
rém, houve recuo de 8,6%.

No acumulado do ano até 
setembro, os emplacamentos 
de caminhões cresceram 49,9%, 
pa ra 93,7 mil veículos. Segundo 
a Fenabrave, o segmento se
gue bastante aquecido, traba 
lhando de acordo com o fluxo 
de entre ga das montadoras. 

“Como acontece há algum 
tempo nas vendas de cami nhões, 
parte dos emplacamentos de 
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-2,22%
110.393 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,446 R$ 5,447
Turismo R$ 5,45 R$ 5,62

Volume: R$ 33,2 bilhões
Maiores altas:  Petrobras PN 
(2,82%), Petrobras ON (2,44%)
Maiores baixas:  Banco Inter UNT  
(-13,42%), Banco Inter PN (-12,95%) 
Variação em 2021: -7,25%
Variação no mês:  -0,53%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,327 R$ 6,329
Turismo R$ 6,42 R$ 6,54

Metalúrgicos rejeitam contraproposta da GM, e greve continua

Os trabalhadores da Gene
ral Motors em São Caetano 
rejeitaram por unanimidade, 
durante assembleia realizada 
ontem (4), nova contrapro
posta da montadora em sua 
tentativa de pôr fim à greve 
iniciada na última sextafeira.

Ainda na sextafeira houve 
tentativa de conciliação no Tri
bunal Regional do Trabalho de 
São Paulo (TRTSP) visando 
pôr fim à greve, mas as partes 
não  chegaram a um acordo.

No fim de semana, a dire
ção da GM procurou o Sindi
cato dos Metalúrgicos de São 
Caetano e fez nova contrapro
posta, que foi apreciada – e re
jeitada – na assembleia de on
tem. Em termos econômicos, 
a empresa ofereceu reajuste de 

10,42% (reposição integral da 
inflação acumulada em 12 meses 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, INPC) retroativo 
a 1º de setembro, aplicação do 

aumento de mérito a cada seis 
meses aos empregados inseri
dos na nova na grade salarial, 
manutenção da cláusula 42 
do atual Acordo Coletivo de 

Tra balho (que garante a esta-
bilidade no emprego em caso de 
acidentes de trabalho e de doen-
ças ocupacionais) com ajuste na  
redação proposto pelo TRTSP  
na reunião de conciliação. 

Ainda segundo a proposta, 
os demais itens fica riam em 
aberto e seriam discutidos na 
sequência do processo de nego
ciação, entre os quais a Partici
pação nos Lucros e Resultados 
(PLR) e o valealimentação.

“Estamos mantendo firme  
nossa posição (pela greve) até 
que a empresa apresente uma 
proposta que seja satisfató
ria no atendimento de nossa 
pauta de reivindicações”, afir
mou o presidente do sindica
to, Aparecido Inácio da Silva, 
o Cidão. (Reportagem Local)

Empresa ofereceu reajuste de 10,42% retroativo a 1º de setembro, mas deixou outros itens em aberto

Entra em vigor limite de R$ 1 mil 
para transferências feitas à noite

As transferências e paga
mentos feitos por pessoas 
físicas entre as 20h e as 6h 
terão limite de R$ 1 mil. A 
medida foi aprovada pelo 
Banco Central (BC) em se
tembro, com o objetivo de 
coi bir os casos de fraudes, se
questros e roubos noturnos, e 
entrou em vigor ontem (4).

As contas de pessoas jurídi
cas não foram afetadas pelas no
vas regras. A restrição vale tanto 
para transações por Pix, siste
ma de pagamento ins tantâneo, 
quanto para outros meios de 
pagamento, como transferên
cias intrabancárias – via Trans
ferência Eletrônica Disponível 
(TED) e Documento de Ordem 
de Crédito (DOC) – além de 
pagamentos de boletos e com
pras com cartões de débitos. 

O cliente poderá alterar 
os limites das transações por 
meio dos canais de atendi
mento eletrônico das institu
ições financeiras. Porém, os 
aumentos serão efetivados de 
24 horas a 48 horas após o pe
dido, ao invés de ser concedi
dos instantaneamente, como 
era feito por alguns bancos.

As instituições financeiras 
também devem oferecer aos cli
entes a possibilidade de definir 
limites distintos de movimen
tação no Pix durante o dia e a 
noite, permitindo li mi tes mais 
baixos no período noturno. 
Ainda será permitido o cadas
tramento prévio de contas que 
poderão receber Pix acima dos 
limites estabelecidos, man
ten do os limites baixos para as 
demais transações. (ABr)

setembro é composta de pedidos 
feitos em meses anteriores”, des
tacou Assumpção Júnior.

No segmento de ônibus, po
rém, a Fenabrave revisou para 
baixo as projeções para o fecha
mento do ano, de alta de 10,6% 
para crescimento de 1,1%. De 
janeiro a setembro, o setor 
acumula 13,7 mil unidades 
vendidas, com avanço de 4,4% 
ante o emplacado no mesmo 
período do ano passado.

Divulgação/SMABC

Proposta da General Motors foi rejeitada por unanimidade

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 18/11/2021 às 10h00/2º Público Leilão: 19/11/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por BAN-
CO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, para leilão 
Online e/ou Presencial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema 
de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: Residência (apartamento) 04, localizada 
no 2º pavimento do empreendimento denominado RESIDENCIAL VINICIUS, situado na Rua Coronel Seabra, nº 
1.126. Possui uma área privativa de 70,640m², área comum de divisão não proporcional de 13,750m² (corres-
pondente a vaga para auto res. 04 na garagem); área comum de divisão proporcional de 35,0674m², perfazendo 
uma área total construída de 119,4574m², correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e nas demais 
coisas de uso comum do condomínio igual a 0,25093 ou 25,093%, ou ainda, 50,186m². Esta unidade tem direito 
ao uso exclusivo de parte da cobertura correspondente aos seus limites no pavimento inferior. Confronta pela 
frente com o hall de circulação; pelo lado direito confronta com o prédio nº 1.116 da Rua Coronel Seabra e com o 
poço de iluminação; pelo lado esquerdo confronta com parte do mesmo lote; e pelos fundos confronta com a área 
descoberta (recuo da edificação em relação aos prédios nºs 545 e 553 da Rua Carijós). O Residencial Vinicius 
foi construído em um terreno situado na Vila Alzira, com área de 200,00m² descrito e caracterizado na Matrícula 
nº 134.401. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 0064.18.00001062.01.1. Imóvel devidamente matriculado sob o nº 
136.733 do 01º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP. Ressalta-se que, nos termos da decisão 
proferida nos autos do processo nº 1009297-74.2018.8.26.0554, fica possibilitada a purga da mora até 
eventual arrematação. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 591.780,56 (Quinhentos e noventa e um mil, 
setecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos); 2º PUBLICO LEILÃO: R$ 565.150,37 (Quinhentos 
e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta reais e trinta e sete centavos), O arrematante pagará à vista, o 
valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão 
para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. 
Os imóveis serão entregues no estado em que se encontram. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação 
a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Pendências Judiciais e Extrajudiciais - No caso de 
ações judiciais relativas aos imóveis arrematados, distribuídas antes ou depois da arrematação, com decisões 
transitadas em julgado que invalidem a consolidação da propriedade e/ou anulem a arrematação do imóvel pelo 
comprador e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, 
conforme o caso, a arrematação do comprador será rescindida, responsabilizando-se o vendedor pela evicção 
de direitos restrita ao reembolso pelo vendedor ao comprador: (i) dos valores efetivamente pagos pelo com-
prador pela arrematação do imóvel, excluída a comissão do Leiloeiro Oficial que será restituída diretamente 
pelo Leiloeiro Oficial; (ii) reembolso de valores comprovadamente despendidos pelo(s) ARREMATANTE(S) 
a título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária (IP TU ou ITR, conforme o 
caso), desde que comprovado pelo(s) ARREMATANTE(S) o impedimento ao exercício da posse direta do imóvel. 
Referidos valores serão atualizados pelos mesmos índices aplicados às cadernetas de poupança desde o dia do 
desembolso do(s) ARREMATANTE(S) até a data da restituição, não sendo conferido ao adquirente o direito 
de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados nos artigos 448 e 450 
do Código Civil Brasileiro de 2002. A evicção não gera indenização por perdas e danos. Caso o comprador 
esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 dias a contar da Notificação enviada pelo vendedor ao 
comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem au-
toriza ção expressa e formal do vendedor. Ficam os Fiduciantes DANIEL EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA, RG 
nº 43.659.556-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 338.517.958-06 e LUCIANA PEREZ DE OLIVEIRA, RG nº 
30.071.998-X SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 293.707.648-36, residentes e domiciliados em Santo André/SP, 
intimados das datas dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fidu-
ciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 
2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo 
lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo 
através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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198,8
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158,5
12,7
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Carros e comerciais leves (mil)

FONTE: Fenabrave

EMPLACAMENTOS Dados de setembro/2021

Automóveis mais
vendidos em setembro (mil)

Caminhões e ônibus (mil)

5º VW/T-Cross

4º Fiat/Strada

3º Jeep/Compass

2º Fiat/Toro

1º Hyundai/HB20

Vendas de carros e
comerciais leves somaram
1,47 milhão de unidades

7,1

6,8

6,8

5,8

5,7

(*) Ante o mesmo mês do ano anterior. Inclui automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus

Venda de veículos novos caíram  25,3% em setembro* 

Segmento de
motocicletas registrou

108,8 mil unidades

Anderson Amaral/Especial para o DR

de janeiro a setembro,
com alta de 13,2%

de janeiro a setembro, com

Emplacamentos de
caminhões e ônibus

somaram 107,4 mil unidades

crescimento de 42,0%
emplacadas em setembro,

aumento de 9,3%

No acumulado de
janeiro a setembro, setor

de duas rodas teve
841,5 mil emplacamentos,

avanço de 33,3%



Número de mortes registra quinta redução mensal consecutiva, e total de 113 casos confirmados é o mais baixo desde abril do ano passado
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O ABC manteve em setem-
bro a tendência de redução 
nos números de casos, óbitos 
e internações por covid-19, 
em um movimento atribuído 
ao avanço na vacinação e da 
imunização da população.

No mês passado foram con-
fir mados 219 óbi tos pelo no-
vo coronavírus na região, to tal  
46% in ferior ao apurado em 
agosto (406). Trata-se da quin-
ta queda mensal consecu tiva e 
do menor número de vidas per-
di das desde novembro (185). 

Para se ter uma ideia da de-
saceleração no número de óbi-
tos, o total de setembro é 85,2% 
inferior ao de abril (1.482), pi-
co da segunda onda da pande-
mia (veja gráficos acima).

Compi lados pelo Diário 
Re  gional, os dados integram o 
pai nel epidemiológico da Fun-
da ção Sis tema Estadual de Aná -
li se de Dados (Sea de), elabora-
do com ba          se em informações da 
Se cre       ta ria de Estado da Saúde.

Desde o início da pande mia, 
já morreram 10.649 pes soas de 
covid-19 nos sete mu nicípios. 
Só na 39ª semana epidemio-
lógica de 2021, encerrada no 
último sábado (2), o ABC teve 

50 óbitos, ou sete por dia.
Além de reduzir o total de 

mortes, os sete municípios 
assistem também à queda no 
número de casos. Em setem-
bro, a região re gistrou 3.671 
diag  nósticos positivos, com 
re cuo de 61,8% ante o apura-
do em agosto (9.614) e o pa-
tamar mais baixo desde abril 
do ano passado (1.858). 

Comparativamente a mar ço 
deste ano (23.642), pi co de ca-
sos da segunda onda da crise sa-

nitária, o total de diagnósticos 
em setembro é 84,5% inferior.

Desde o início da pande-
mia, 230.607 pessoas já fo-
ram diagnosticadas com co-
vid-19 nos sete municípios. O 
ABC encerrou a 39ª semana 
epidemiológica de 2021 com 
113 casos, ou 16 por dia. 

n VACINAÇÃO
Os indicadores vêm cain do 

à medida que avança a vacina-
ção. Segundo as prefeituras, 

foram aplicados 3,79 mi lhões 
de do ses na região, das quais 
2,15 milhões a título de pri-
meira dose, o que permitiu à 
região concluir a primei ra fase  
da população adulta e avançar 
na da adolescente. Além disso, 
1,61 milhão de moradores (ou  
77% dos adultos) ti  ve ram o es-
quema vacinal con cluí do, seja 
com a aplicação da se gunda 
do  se, seja com a dose única. 
Também foram aplicadas qua-
se 30 mil doses de reforço.

Com 219 óbitos por covid-19 em setembro,  
ABC tem mês menos letal desde novembro

Educação de Diadema lança o Programa 
Creche Lugar de Criança nesta quarta

Volpi reafirma compromisso de valorização 
da rede de ensino de Ribeirão Pires

A Secretaria de Educação 
de Diadema vai lançar nesta 
quarta-feira (6) o novo pro-
grama Creche Lugar de Crian-
ça.  A nova iniciativa da pasta, 
concebida a partir de termo 
de cooperação entre o Execu-
tivo e entidades educacionais 
da sociedade civil, foi criada 
em 2001, durante o mandato 
anterior do prefeito José de 
Filippi Júnior, mas agora vol-
ta totalmente reformulada, 
segundo a prefeitura.

A cerimônia para apresen-
tação do novo Creche Lugar 
de Criança ocorrerá a partir 
das 14h, em evento realiza-
do no Teatro Clara Nunes, 
com a presença da secretária 
de Educação do município, 
Ana Lúcia Sanches, do pre-
feito José de Filippi Júnior 

O prefeito de Ribeirão 
Pires, Clóvis Volpi, prestou 
contas das ações da admi-
nistração municipal na última 
semana. Durante o evento, 
Volpi apresentou o cenário 
financeiro e esclareceu as res-
trições de investimentos no 
quadro de funcionários em 
2021 e reafirmou o compro-
misso com a valorização de 
todos os servidores da rede 
municipal de ensino a partir 
de janeiro de 2022.

“A economia que fizemos 
com a redução de secretarias 
e outras medidas de austeri-
dade nas contas públicas nos 
dariam fôlego para realizar a 
equiparação dos salários dos 

e da professora Ana Estela 
Haddad.

Segundo a administração 
municipal, assim como os de-
mais programas lançados des-
de janeiro, o Creche Lugar de 
Criança nasce para revolucio-
nar o atendimento a educação 
a uma faixa etária da que pas-
sou os últimos cinco anos sem 
qualquer investimento.

A prefeitura informou 
que o “primeiro e principal 
objetivo” é aumentar em 
83% o número de vagas para 
berçário, o que representará 
em quatro anos 83% dos nas-
cidos nessa faixa etária.

Também estão previstos o 
fortalecimento das entidades 
com aumento de 30% da ren-
da per capta por estudantes, 
a formação permanente 

de educadores, criação de 
parques e equipamentos que 
estimulem o aprendizado das 
crianças, além da implemen-
tação do programa Escola 
Bem Cuidada também nas 
unidades conveniadas.

Para Ana Lúcia Sanches, 
o programa deixará marca 
positiva sem precedentes 
na história da Educação 
Municipal de Diadema. 
“Além de acabar com um 
problema histórico da ci-
dade, que a falta de vagas 
em creches, o programa 
resgata em nossa cidade 
uma concepção de infância 
em que a criança é ser ativo, 
curioso e competente, que 
produz suas próprias ex-
periências”, destacou. (Re-
portagem Local)

O avanço da vacinação tem 
ajudado também a redu zir a 
pressão sobre os sis temas pú-
blico e privado de Saúde. Ain-
da segundo a Fun dação Seade, 
o ABC tinha 20,06% de ocupa-
ção em leitos de Uni  dade de 
Terapia Intensiva (UTI) Covid 
públicos no último domingo, 
menor patamar desde maio 
de 2020, quando o governo do 
Estado começou a monitorar 
esse indicador no âmbito do 
Plano São Paulo de combate à 

pandemia.
A ocupação é ligeira men -

te inferior à apurada se te dias 
antes (21,3%). Em en  fer ma-
rias, a taxa é de 13,5%.

Atualmente, há 284 pes-
soas internadas com covid-19  
tanto em UTIs como enferma-
rias de hospitais públicos da 
região. Trata-se também do 
menor patamar desde maio de 
2020, quando o governo do Es-
tado começou a monitorar esse 
indicador. (Reportagem Local)

professores ao Piso Nacional 
já neste ano. A aplicação do 
reajuste, entretanto, foi impe-
dida por restrição legal imposta 
pela pandemia do coronavírus. 
Neste cenário, firmamos o 
compromisso legal de reajustar 
os salários dos professores a 
cada nova atualização do Piso 
pelo Governo Federal, de forma 
automática, a partir de 2022, 
além de revisar os salários de 
todas as classes profissionais”, 
destacou o prefeito.

A secretária de Educação da 
cidade, Rosi Ribeiro de Marco, 
ressaltou a importância de aco-
lher todos os profissionais da 
rede, especialmente conside-
rando os desafios do pós-pan-

demia. As ações de reestru-
turação da rede municipal de 
ensino e novos projetos para o 
setor rea lizados desde janeiro 
passam a integrar o recém-
lançado Programa Florescer, 
que estabelece metas para o 
desenvolvimento e valoriza-
ção das escolas e dos profis-
sionais nos próximos anos.

“Em todo este processo, 
o desenvolvimento dos es-
tudantes e de suas famílias 
é tema central das ações. A 
Educação, graças ao apoio in-
tersetorial, está retomando 
seu protagonismo. Teremos, 
em breve, bons frutos a colher 
com este trabalho integrado”, 
avaliou a secretária. (RL)
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‘Marighella’ estreia em 4 de novembro
O filme Marighella, o pri

meiro longametragem dirigi
do pelo ator Wagner Moura, 
fará sua estreia no dia 4 de 
novembro, quando serão 
completados 52 do assas
sinato de Carlos Marighella 
pela ditadura militar brasilei
ra, em 1969. O filme fará seu 
lançamento no Brasil depois 
de passar por festivais em ci
dades como Berlim, Seattle, 
Hong Kong, Sydney, Santi
ago, Havana, Istambul, Ate
nas, Estocolmo e Cairo, en
tre cerca de 30 exibições em 
países dos cinco continentes. 
As préestreias ocorrerão a 
partir do dia 1 de novembro 
em todo o país.

Marighella tem no elen
co Seu Jorge no papel prin
cipal. Também atuam no 
filme Bruno Gagliasso, Luiz 
Carlos Vasconcellos, Her
son Capri, Humberto Car
rão, Adriana Esteves, Bella 
Camero, Maria Marighella, 
Ana Paula Bouzas, Carla Ri
bas e Jorge Paz. O recorte é 

feito com a narração dos úl
timos anos do guerrilheiro 
Carlos Marighella, líder de 
um dos maiores movimen
tos de resistência contra a 
ditadura militar no Brasil, 
na década de 1960.

A trama foca na história 
do grupo de jovens guer
rilheiros de Marighella, que 
tenta divulgar sua luta con
tra a ditadura militar para o 
povo brasileiro. O principal 
opositor é Lúcio (Bruno Ga

O longa-metragem foca na história do grupo de jovens guerrilheiros de Marighella

Machado de Assis é destaque de outubro nas 
Casas Guilherme de Almeida e Mário de Andrade
Ciclo de palestras a respeito do povo negro nas lutas abolicionistas também integra as atividades
Os museus Casa Guilherme 

de Almeida e Casa Mário de An
drade realizam atividades gratui
tas e online sobre as irmandades 
negras nas lutas abolicionistas 
e o percurso criativo do escri
tor Machado de Assis. O ciclo de 
palestras Irmandades negras no 
contexto das lutas abolicionistas 
pretende discutir a ação do povo 
negro nas lutas abolicionistas a 
partir do lugar das irmandades 
leigas fundadas por pretos e par
dos na cidade de São Paulo. 

Os encontros objetivam 
trazer à luz as contribuições de 
seus participantes na luta por re
conhecimento dos direitos civis, 
favorecendo reflexões acerca da 
importância destes e de outros es
paços semelhantes como lugares 
de memória e de enfrentamento 
ao racismo sistêmico. Pelo Zoom, 
as atividades serão realizadas às 
quintasfeiras, dias 7, 14, 21 e 28 
de outubro, das 19h às 21h. As 
inscrições estão abertas até o dia 
do primeiro encontro.

O estudo da atuação de 
Machado de Assis como homem 
de imprensa permite desvelar os 
condicionamentos que se ins
tituem entre a criação literária 
e o mercado dos bens culturais. 
Partindo dessa perspectiva, o 

curso Contos de Machado de As-
sis: entre o jornal e o livro pretende 
investigar o percurso criativo do 
escritor em sua interação dinâmi
ca com os principais periódicos 
que acolheram suas produções 
literárias. Para tanto, selecionou
se especialmente a forma do 
conto, cujas manifestações per
mitem acompanhar o conjunto 
de experimentações ficcionais 
ensaiadas pelo autor e as diversas 
nuances que sua composição as
sume em função do ajustamento 

às especificidades materiais e 
demandas disponíveis em cada 
contexto de publicação. 

A atividade terá quatro en
contros às quintasfeiras, dias 
14, 21 e 28 de outubro e 4 de 
novembro, das 19h às 21h. Para 
participar, é necessário realizar a 
inscrição até o dia 12 de outubro.

Serviço - Casa Mário de 
Andrade. Ciclo de Palestras Ir
mandades Negras no Contexto 
Das Lutas Abolicionistas. Com 
Fabricio Forganes e convidados

Quintasfeiras, 7, 14, 21, 28 
outubro, das 19 às 21h

Plataforma: Zoom
Inscrições até 7 de outubro:
https://poiesis.educa

tion1.com.br/publico/inscri
cao/c6dd60a67f164c8a38cf
909467b7415a

Cronograma das atividades:
7/10  (Dia de N.S. do 

Rosário). Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário dos Ho
mens Pretos: patrimônio vivo 
da história dos malungos de São 

Atividades pretendem discutir a ação do povo negro nas lutas abolicionistas 

AGENDA

prAçA dA MOçA

Labirinto 
Muito Louco 

Atenção a todos os fãs, cri
anças e adultos, da Turma do 
bairro do Limoeiro: tem novi
dade chegando ao Shopping 
Praça da Moça, em Diadema. 
O público pode conferir a nova 
atração, das 12h às 20h, no 
piso Araucária. A atividade é 
gratuita e a brincadeira tem a 
duração de 10 minutos.

O labirinto é voltado para 
os públicos de todas as idades. 
Nele, os visitantes percorrem 
caminhos enigmáticos reple
tos de espelhos e surpresas.  
A atividade no interior do 
labirinto é monitorada por 
câmeras e as imagens são 
exibidas ao público que está 
passeando ou fazendo com
pras pelo shopping. 

Serviço  Labirinto Muito 
Louco com a Turma da Mônica, 
até  31 de outubro, das 12h às 
20h.  Shopping Praça da Moça, 
Rua Manoel da Nóbrega, 712  
Centro, Diadema. (RL)

CURTAS

OutubrO rOsA

Boninho lembra de 
câncer Ana Furtado

Boninho relembrou a 
luta de Ana Furtado contra 
o câncer de mama. No 
sábado (2), o diretor do Big 
Brother Brasil compartilhou 
uma foto da mulher 
durante o tratamento para 
conscientizar o público 
sobre a campanha Outubro 
Rosa  que alerta para esse 
tipo específico de câncer. 
No Instagram, o marido 
da apresentadora detalhou 
como foi o processo desde o 
diagnóstico até a cura. Ana 
Furtado venceu a doença 
em 2019.

“Ninguém espera essa 
notícia. Câncer é uma 
palavra horrível, mas ela 
pode estar mais perto 
do que a gente imagina”, 
iniciou Boninho. “Somos 
vulneráveis e sabemos 
que um dia vamos 
deixar de existir. Saber 
que alguma coisa pode 
acelerar isso é muito 
triste. Vivi esse momento 
com a minha amada. Do 
diagnóstico como um 
susto, ao tratamento, 
que foi um período 
difícil. Jamais vou me 
esquecer dos primeiros 
momentos. Do medo de 
perder minha paixão e 
finalmente o sucesso do 
tratamento”, disse.

“Estar com ela em 
cada aplicação de químio, 
ver o corpo dela sofrer, 
o cabelo cair, a força 
desaparecer. Tivemos a 
sorte dela fazer os exames 
periódicos e isso ajudou 
no diagnóstico precoce. 
Fazer o exame periódico 
é fundamental. Ana 
está curada, ela foi uma 
guerreira e aproveitou 
a experiência para 
difundir o cuidado que 
precisamos ter”, afirmou 
Boninho. “Ela venceu. 
Nós vencemos. E Outubro 
Rosa é assim. Mês de 
lembrar que o exame precoce 
salva vidas. Ana meu amor, 
continue a ajudar vidas”, 
finalizou. (AE)

 Divulgação/Érica Catarina Pontes,

Divulgação

gliasso), policial que o rotula 
de “inimigo público nº 1”. A 
produção é da O2 Filmes e a 
coprodução da Globo Filmes 
e Maria da Fé. A distribuição 
é da Paris Filmes e da Down
town Filmes. (AE)

Reprodução Facebook

Paulo . Convidada: Marcela Sil
vério (INSRHPSP). Mediação: 
Prof. Fabrício Forganes Santos.

14/10  A presença aboli
cionista nas irmandades ne
gras paulistanas . Convidada: 
Profa. Dra. Antônia Aparecida 
Quintão. Mediação: Prof. Fabrí
cio Forganes Santos.

21/10  Irmandades Negras 
de São Paulo e o apagamento da 
memória urbana negra. Com 
Prof. Fabrício Forganes Santos.

28/10  O Rosário dos Ho
mens Pretos da Penha de França 
e os desafios para a preservação 
da territorialidade negra no Bra
sil contemporâneo. Convidada: 
Profa. Cláudia Adão. Mediação: 
Prof. Fabrício Forganes Santos. 

Casa Guilherme de Al-
meida:

Curso
Contos de Machado de Assis: 

Entre o Jornal e o Livro
Com Jaison Luís Crestani
Quintasfeiras, dias 14, 21 e 

28 de outubro, e 4 de novembro, 
das 19h às 21h

Plataforma: Zoom
Inscrições até 12 de outubro:
https://poiesis.education1.

com.br/publico/inscricao/46
7e7933a50c5ad5e75664bf04
bc3545 (Reportagem Local)
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Entre todos os aspectos 
considerados na pesquisa, o 
levantamento indica que ter 
idade elevada, estar em um 
relacionamento, ter ensino su-
perior, maior renda, residência 
urbana e morar no Sudeste do 
Brasil são aspectos mais comu-
mente relacionados à adesão 
do exame de mamografia, 
demons trando um reflexo da 
desigualdade socioeconômica 
característica do Brasil na 
saúde da mulher. A má-dis-
tribuição dos 4,2 mil mamó-
grafos dispostos pelo país e 
as dificuldades em acessar os 
serviços de saúde também são 
causas apontadas pela SBM.

Um ponto de atenção le-

A celebração do Outubro 
Rosa em 2021 desempenha 
papel fundamental no re-
forço da importância do 
rastreio do câncer de mama, 
doença que anualmente faz 
mais de 66 mil novos casos 
no Brasil. Levantamento da 
Sociedade Brasileira de Mas-
tologia (SBM) indica que en-
tre janeiro e julho de 2020 o 
número de mamografias re-
alizadas pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) foi de 1,1 
milhão, registrando redução 
de 45% no número de exa-
mes realizados por mulheres 
entre 50 e 69 anos. 

No mesmo período de 
2019 o total de mamografias 
feitas era de 2,1 milhão, o 
que já preocupava especial-
istas, uma vez que apenas 
20% do público de mulheres 
na faixa etária indicada es-
tava coberto pelo exame - a 

Procura por mamografia cai 45%; desigualdade social se reflete na saúde da mulher

Outubro Rosa: estimativa para este ano é 
de 40 mil novos casos de câncer de mama

Mês promove a conscientização e prevenção do câncer de mama, ainda considerado um problema de saúde pública no Brasil
Freepik

Autoexame tem importância no conhecimento da mulher com seu corpo, mas não a exime o acompanhamento médico

Em outubro, o país “veste-
se” de rosa com o objetivo de 
trazer atenção das mulheres 
para a importância da pre-
venção, do diagnóstico e do 
tratamento precoce do câncer 
de mama. Estima-se que em 
2021, surjam 40 mil novos 
casos de câncer de mama, de 
acordo com o Instituto Na-
cional do Câncer (INCA). O 
Paraná é o segundo estado da 
região Sul em número de casos 
(estimativa de 3.470 casos; e o 
quinto em incidência no país). 

Integram o grupo de risco 
mulheres a partir dos 40 anos 
e aquelas com histórico fami-
liar para o câncer de mama. 
Realizar o autoexame e estar 
ciente e bem informada sobre 
quais ações podem reduzir a 
incidência do tumor são práti-
cas fundamentais.

Como perceber a doença
O sintoma mais fácil de ser 

percebido pela mulher é um 
nódulo no seio, acompanhado 
ou não de dor. A mama pode fi-
car mais densa ou com aspecto 
de `casca de laranja .̀ Também 
podem surgir pequenos nódu-
los na axila. É importante lem-
brar que nem toda suspeita é 
um câncer de mama, por isso, 
recomenda-se a consulta com 
um especialista.

Além disto, toda mulher 
com 50 a 69 anos deve realizar 
pelo menos uma mamografia 
a cada dois anos, conforme 
recomendação do Ministério 
da Saúde ou antes de houver 
risco familiar associado e a 
partir dos 40 anos, conforme 
recomendação da Sociedade de 
Brasileira de Mastologia.

O autoexame tem sua im-
portância no conhecimento da 
mulher com seu próprio corpo, 
mas não a exime do acompa-
nhamento com especialista.

A mulher deve observar os 
dois seios, colocar as mãos na 
cintura fazendo força, colocar 
as mãos atrás da cabeça e ob-
servar o tamanho, posição e 
forma do mamilo; pressionar 
levemente  o mamilo para per-
ceber se há saída de secreção. 

Em pé, deve levantar o seu 
braço direito e apoiá-lo sobre 
a cabeça, com a mão direita 
esticada examinar a mama 
esquerda, com a ponta dos de-
dos sentir cada parte dos seios, 
apalpando para ver se sente 
algo diferente.

Quando procurar ajuda
Toda mulher com 40 anos 

de idade ou mais deve procu-
rar ajuda médica para realizar 
o exame anual das mamas. 
Além disto, toda mulher com 
50 a 69 anos deve realizar 
pelo menos uma mamografia 
a cada dois anos. 

Vale lembrar que a consulta 
com um profissional da área 
é indispensável, uma vez que, 
em determinados casos, pode 
não ocorrer alteração nas ma-
mas durante o autoexame. Po-
dem elevar os fatores de risco 
ao câncer de mama  o histórico 
da doença na família, pessoas 
que já tiveram câncer em uma 
das mamas ou câncer de ovário 
em qualquer idade.

A radioterapia
A radioterapia é considera-

da como um dos mais impor-
tantes tratamentos oncológi-

Problema é ainda maior entre 
minorias raciais, étnicas e culturais

recomendação da Organiza-
ção Mundial da Saúde.

Vacinação covid 
Com o avanço da vacina-

ção contra a covid-19, o medo 
de se infectar pelo vírus deixa 
de ser o principal motivo para 
postergar os cuidados com 
a saúde3, e se faz necessário 
compreender as demais cau-
sas que influenciam a não re-
alização do exame.

“Atualmente, a mamo-
grafia é o exame mais in-
dicado para a detecção pre-
coce do câncer de mama, já 
que permite a identificação 
de tumores muito pequenos 
e, consequentemente, nos 
estágios iniciais da doença. 
A agilidade no diagnóstico 
é o que determina como 
será o tratamento, as possi-
bilidades de cura e o tempo 
de sobrevida da mulher. 

Entender o que impede as 
brasileiras de fazerem a ma-
mografia, uma vez que há 
uma legislação específica 
para garantir o acesso ao 
exame, é essencial para re-
verter essa realidade”, Carlos 
dos Anjos, oncologista clíni-
co do Centro de Oncologia 
do Hospital Sírio-Libanês. 

Com esse objetivo, estu-
do publicado recentemente 
no periódico Nursing Open, 

analisou 22 estudos publica-
dos entre 2006 e janeiro de 
2020, e identificou por meio 
de meta-análise 41 fatores que 
podem influenciar na adesão 
ao exame, divididos entre car-
acterísticas demográficas e so-
cioeconômicas, uso do serviço 
de saúde, histórico médico 
e rastreamento anterior de 
câncer. Confira abaixo os resul-
tados do estudo. (Fonte: Hos-
pital Sírio-Libanês)

Desigualdade tem forte impacto na adesão ao exame

cos contra o câncer de mama. 
Essa modalidade terapêutica 
é rotina no Instituto Radion.

O tratamento sequen-
cial ao procedimento cirúr-
gico costuma ser muito bem 
tolerado pelas pacientes e 

os efeitos adversos são, na 
maioria das vezes, restritos à 
região tratada. Os novos pro-
tocolos de tratamento, apli-
cados no Instituto Radion, 
agregam rapidez em cada ses-
são e menor número de dias, 

conforme as recomendações 
internacionais.

Alem disso, todos os 
tratamentos de mama são 
feitos com a técnica 3D, 
podendo estar associada a 
IGRT (Radioterapia guiada 

por Imagem) ou a modulação 
do feixe (IMRT), para poupar 
os órgãos saudáveis e garan-
tir mais segurança em cada 
aplicação com o mínimo de 
efeitos colaterais. (Fonte: 
Ins tituto Radion)

Levantamento publicado pe-
la Spandidos Publication avaliou 
19 estudos desenvolvidos em 
todo o mundo para coletar infor-
mações de 250.733 mulheres de 
diferentes grupos minoritários, 
além de avaliar a adesão ao ras-
treamento do câncer de mama 
e as barreiras ou limitações que 
causam a não-adesão. Como re-
sultado, a taxa de adesão encon-
trada foi de, em média, 49,7% 
nos últimos dois anos. Ou seja, 
metade das mulheres que fazem 
parte de alguma minoria não fez 
o exame no período. 

Os fatores socioeconômicos 
encontrados coincidem com os 
citados no estudo brasileiro, mas 
levantou outros pontos também, 

como fatores pessoais, como 
medo, desconfiança dos profis-
sionais de saúde ou do sistema 
de saúde e desconhecimento dos 
procedimentos, falta de tempo, 
atividades conjugais. Fatores ét-
nicos, culturais e religiosos, como 
crenças, confiança na medicina 
oriental, desconfiança nas práticas 
ocidentais, religião, estigma e ver-
gonha, bem como fatores exter-
nos, falta de acesso e estímulo para 
fazer o exame foram apontados 
como motivos responsáveis pela 
falta da realização de mamogra-
fias. Até mesmo o conforto com 
relação ao sexo do profissional de 
saúde que presta o atendimento 
foi identificado como possíveis 
causas para o comportamento.

vantado pelo estudo é a ausência 
de investigação entre a relação 
da raça com a qual a paciente se 
identifica e a busca pelo exame. 
Somente três dos 22 estudos 
considerados na meta-análise 
incluíram esse aspecto. “Em um 
país como o Brasil, em que mais 
de 50% da população se iden-
tifica como preta ou parda, é 
impensável não considerar esse 
aspecto. A ausência desse dado 
inviabiliza a definição de políticas 
de saúde voltadas para a preser-
vação da saúde da mulher negra, 
além de reforçar um comporta-
mento de omissão quanto aos 
cuidados para com essa mulher. 
Tal comportamento é contrário a 
um movimento de países desen-

volvidos que visa trazer maior 
inclusão dessas mulheres no 
combate ao câncer, necessidade 
exposta no discurso de abertura 
do congresso anual da Sociedade 
Americana de Oncologia Clínica 
em 2021”, destacou Dos Anjos.

Serviços de saúde
Com relação ao uso do ser-

viço de saúde, histórico médico 
e rastreamento anterior de 
câncer, o levantamento indica 
que mu lheres que passaram por 
consulta médica anterior - seja 
com especialista ou na atenção 
primária, que tem uma perspec-
tiva positiva da própria saúde, e 
que rea lizaram outros exames de 
rastreio do câncer aderem mais 

à mamografia. No entanto, 
alguns fatores como estar na 
menopausa, ser tabagista, 
dificuldades na realização de 
atividades diárias, ter doença 
crônica, ter nódulos benignos na 
mama, história pessoal e fami-
liar de câncer de mama, e o ín-
dice de massa corporal não estão 
necessariamente relacionados à 
maior adesão à mamografia.

A incidência de câncer de 
mama vem aumentando em 
países de baixa e média renda, 
assim como a taxa de mortali-
dade, de modo que 62% das 
mortes por câncer de mama 
em todo o mundo agora ocor-
rem em países em desenvolvi-
mento, como o Brasil.
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Ficam os concessionários ou sucessores 
de jazigos do Cemitério Jardim Vale da Paz, 
abaixo relacionados, notificados à compare-
cerem à administração situada à Av. Briga-
deiro Faria Lima, 1309 06º andar – Pinheiros 
– SP de segunda a sexta sexta-feira das 08 
às 17hs, no prazo Máximo de 05 (Cinco) dias 
úteis contados da data da presente publica-
ção para fins de interesse pessoal: 
ARISTEU GOMES DA SILVA
JOAO FERREIRA ALVES
SEBASTIAO F.PIVANTE E/O
PEDRO ANTONIO DE UNGARO 
OSVALDO PORFIRIO DE ALMEIDA
FABIANA PEREIRA DE SOUZA
GERALDO AGAPITO E/OU
MARTINHO GONCALVES SOUZA 
JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
JOSE FRANCISCO NASCIMENTO RIBEIRO
GERCINO ABILIO DE MELO 
MARCOS BARBOSA DOS SANTOS
JANEIDE GUIMARÃES DUARTE
FLAVIA BRITO ARAUJO
MIRELLA APARECIDA FIGUEIREDO
MARIO DELFINO MINGURANSE REBECHE
DORIVAL ARMELIN 
MARIA TEREZA DE MATTOS E FAMILIA

ä

avisos
Serviços Gerais
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Pro office escritÓrio coMerciaL 
Ltda Me, pessoa jurídica - PJ torna pú-
blico que requereu ao Semasa, Autorização 
Ambiental para Movimentação de Terra aci-
ma de 3.000 m³, para Construção de Edi-
fício Multifamiliar Vertical, sito à Rua Almi-
rante Tamandaré, 119/129, Centro - Santo 
André/SP e declara aberto o prazo de 30 
dias para manifestação escrita, endereçada 
ao Semasa.

eKo toWer i eMPreendiMento iMo-
BiLiÁrio sPe Ltda, pessoa jurídica – PJ 
torna público que requereu ao Semasa, a 
Autorização Ambiental para Transplante de 
árvore isolada dentro ou fora de APP, para 
Construção de Edifício Multifamiliar Vertical, 
sito à Rua Doutor Eduardo Monteiro, 114, 
Jardim Bela Vista - Santo André/SP e decla-
ra aberto o prazo de 30 dias para manifesta-
ção escrita, endereçada ao Semasa.

“A Prefeitura do Município de Diadema vem por 
meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimen-
to Urbano - SDHU, REVOGAR em caráter definitivo, 
o direito a Unidade Habitacional localizada no Con-
junto Habitacional Piraporinha II/Naval, sito a Rua 
Jangadeiro, 87 – Bloco 7 - apartamento 03 – Pirapo-
rinha – Diadema – da Senhora Josefa Maria da Con-
ceição, Cédula de Identidade RG nº54. 650.567-3, 
CPF/MF sob o nº 031.297.084-64, por questões de 
falecimento, e de acordo com os termos do Decre-
to 6.548/2010. Diadema, 24 de Setembro de 2021. 
Ronaldo José Lacerda – Secretário de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano.”

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA FORNECIMENTO DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES 
Edital nº 010/2021/SE
A Prefeitura do Município de Diadema, por meio da Secretaria de Educação - SE, com sede à Rua Canadá, 
26, Vila Mulford, Diadema, inscrita no CNPJ sob o nº 46.523.247/0001-93, representada neste ato pela 
Secretária de Educação, Sra. Ana Lúcia Sanches, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o 
disposto na Lei Federal Nº 13.019 de 31.07.2014, Lei Federal Nº 13.204 de 14.12.2015 e suas alterações; 
pelo Decreto Federal Nº 8.726 de 27.04.2016; e demais disposições (municipais, estaduais e federais) 
legais aplicáveis, vem realizar Chamada Pública para atendimento em creches com de Organizações da 
Sociedade Civil de natureza privada sem fins lucrativos, para o exercício de 2022, no período de:

2.OBJETO DA PARCERIA:
2.1.Estabelecer Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre a Prefeitura do Município de Diadema, 
por meio da Secretaria de Educação - SE, com a Organização da Sociedade Civil para atendimento, na área 
da Educação, de crianças residentes no Município de Diadema, 0 (zero) a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 
29 (vinte e nove) dias, em período semi-integral e integral. Este Edital e seus Anexos serão disponibilizados 
no sítio http://www.diadema.sp.gov.br.

A Comissão de Seleção do Chamamento Público do edital número: 001/2021 - Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho - SEDET, torna público a classificação final das Organizações da Sociedade 
Civil de acordo com os resultados obtidos no certame de 03 de agosto a 08 de setembro de 2021, para par-
ceria de cooperação técnica e financeira por meio de Termo de Colaboração para o exercício de 2021/2022.
Edital nº 001/2021/SEDET – SERVIÇOS DE FORMAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E VIABILIZAÇÃO DE 
GRUPOS E EMPREENDIMENTOS VINCULADOS A INCUBADORA PÚBLICA DE EMPREENDIMENTOS 
POPULARES E SOLIDÁRIOS – IPEPS

Comissão de Seleção: Mariana Baptista Giroto, George Winnik e Rodolfo Ribeiro Nunes – Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Diadema, 05 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO:
Pr. Eletrônico: 073/2021 - PC: 058/2021. Objeto: 
R.P P/ O FORN. DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, 
Resumo Ata RP 236/2021 entre Município de Dia-
dema e C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM 
LTDA, Resumo ATA RP 237/2021 entre Município 
de Diadema e COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, 
Resumo Ata RP 238/2021 entre Município de Dia-
dema e INTERJET COMERCIAL EIRELI, Resumo 
Ata RP 239/2021 entre Município de Diadema e 
ROYAL COMÉRCIO E SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA, Resumo Ata RP 240/2021 
entre Município de Diadema e SINSAI COMERCIO 
DE DESCARTAVEIS EIRELI, Itens homologados na 
publicação DOM dia 18/09/2021. Pzo de Entrega: 
10 (dez) dias corridos. Vigência: 12 meses a partir 
desta publicação. 
Pr. Eletrônico:131/21 - PC:188/21. Objeto: R.P P/ 
O FORN. DE FRASCOS PARA HEMOCULTURA 
- ADULTO E PEDIÁTRICA. Homologo o objeto do 
pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
Pr. Eletrônico:125/21 - PC:185/21. Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM; TIPO VAN DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. Homologo o 
objeto do pregão em epígrafe de acordo c/Desp. 
Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico:131/21 - PC:188/21. Objeto: R.P P/ 
O FORN. DE FRASCOS PARA HEMOCULTURA - 
ADULTO E PEDIÁTRICA. Tornamos pública a clas-
sificação preços ref. pregão em epígrafe. BYOGE-
NE COM. DE PRODS.P/LAB.CLINICO E HOSPIL.
LTDA, Item: 01 FRASCO P/HEMOCULTURA PEDI-
ÁTRICA. Qtde: 960 uni. Vlr unit: R$ 41,1000. Marca: 
BD/BACTEC 9050; Item: 02 FRASCO HEMOCUL-

TURA ADULTO AEROBIOSE. Qtde: 1920 uni. Vlr 
unit: R$ 41,1000. Marca: BD/BACTEC 9050.
Pr. Eletrônico:125/21 - PC:185/21. Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM; TIPO VAN DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. Tornamos públi-
ca a classificação preços ref. pregão em epígrafe. 
MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRA-
MENTAS EIRELI, Item: 01 VEÍCULO TIPO VAN, 
ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEI-
ROS. Qtde: 05 uni. Vlr unit: R$ 233.600,00. Marca: 
RENAULT MASTER; Item: 02 VEÍCULO TIPO VAN, 
ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEI-
ROS. Qtde: 01 uni. Vlr unit: R$ 233.600,00. Marca: 
RENAULT MASTER.
DESP.SECR. DA SAÚDE
PE: 18788/21. Tornamos público a aplicação da 
pena de suspensão temporária de participar em Li-
citação na Prefeitura de Diadema/SP, cumulado com 
pena de multa, a empresa ESPIRITO SANTO DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI, tendo em vista o descumprimento do disposto 
na Cláusula 12.13 do Edital. Fica concedido o prazo 
de 5 dias úteis  p/ Recurso e contraditório a contar 
da Publicação.
PE: 20843/21. Tornamos público à aplicação de mul-
ta à empresa BH FARMA COMÉRCIO LTDA, tendo 
em vista o descumprimento do disposto na Cláusula 
12.13 do Edital. Fica concedido o prazo de 5 dias 
úteis  p/ Recurso e contraditório a contar da Publi-
cação.

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO 
DE 04/10/21: PORTARIAS: 1402, NOMEIA a con-
tar de 04/10/21, Paulo Victor de Angeli Filho, Rg 
17.619.950 , Chefe de Serviço , SMAS. 1403, RE-
VOGA a contar de 04/10/21, Yuri de Souza Yabiku, 
PRONT. 114971, FG NÍVEL 5, SF. 1404, DESIGNA 
contar de 04/10/21, Yuri de Souza Yabiku , PRONT. 
114971, FG NÍVEL 3, GP.

DECRETO Nº 8017, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2021 DECLARA área de utilidade pública para fins 
de desapropriação, amigável ou judicial. JOSÉ DE 
FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atri-
buições legais; CONSIDERANDO, o que consta dos 
autos do Processo Eletrônico nº 18.479/2021; DE-
CRETA Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
seguinte área de terra, necessária para implantação 
do Centro de Formação e Educação Integral da Ju-
ventude, de terreno Lote 5, Quadra 45, Loteamento 
Vila Conceição, Centro - Município de Diadema, cor-
respondente a matrícula nº 6.858 do Cartório de Re-
gistro de Imóveis da Comarca de Diadema – SP, ins-
crito na Prefeitura do Município de Diadema pelo bo-
letim de cadastro imobiliário 30.005.006.00, de área 
800,00 m² (oitocentos metros quadrados), constante 
da Planta - código nº 310DE003-A4 dos arquivos da 
Secretaria de Obras da Prefeitura do Município de 
Diadema, envolvendo o perímetro designado pela 
sequência de pontos (1-2-3-4- 1), com coordenadas 

UTM georreferenciados no Sistema de Referência 
Geocêntrico Para as Américas – Sirgas 2000, que 
consta pertencer a JOSÉ PAULO SANDOVAL E 
OUTROS ou quem de direito, que assim se descre-
ve: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 
1, localizado no atual alinhamento da Rua Manoel 
da Nóbrega, de coordenadas N=7.379.479,4556 m 
e E=334.531,7182 m, deste ponto segue em linha 
reta confrontando com o leito carroçável da Rua 
Manoel da Nóbrega, com azimute de 74°44’15” e 
distância de 20,0000 m até o ponto 2, de coorde-
nadas N=7.379.484,7204 m e E=334.551,0128 m; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
confrontando com o Lote 17 da Quadra Única do 
Loteamento Vila São Natale a QUEM DE DIREITO 
e Lote parte 18 da Quadra Única do Loteamento 
Vila São Natale registrado na matrícula nº 808 a 
QUEM DE DIREITO, com azimute de 164°44’15” e 
distância de 40,0000 m até o ponto 3, de coorde-
nadas N=7.379.446,1313 m e E=334.561,5425 m; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
confrontando com o Lote parte 3 da Quadra 45 do 
Loteamento Vila Conceição registrado na matrícu-
la n° 38.538 a QUEM DE DIREITO, com azimu-
te de 254°44’15” e distância de 20,0000 m até o 
ponto 4, de coordenadas N=7.379.440,8664 m e 
E=334.542,2479 m; deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta confrontando com o Lote 
4B da Quadra 45 do Loteamento Vila Conceição a 
QUEM DE DIREITO, com azimute de 344°44’15” e 
distância de 40,0000 m até o ponto 1, início desta 
descrição encerrando uma área de 800,00 m² (oi-
tocentos metros quadrados). Art. 2º As despesas 
com a execução deste Decreto correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, consignadas 
no orçamento vigente, suplementadas se neces-
sário. Art. 3º Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Diadema, 30 de setembro de 2021 
JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município 
de Diadema DHEISON RENAN SILVA Secretário 
de Governo DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos
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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, 5 de outubro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

MARINALDO BARBOSA DA SILVA e JAILZA 
LUIZA DO NASCIMENTO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em Vitória de Santo Antão 
- PE, aos 28/09/1975, residente em DIADE-
MA - SP, filho de SEVERINO BARBOSA DA 
SILVA e de ARENITA LOURDES DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, operadora de monitoramento, nascido 
em Moreno - PE, aos 16/07/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO 
DO NASCIMENTO e de ESTER LUIZA DO 
NASCIMENTO;

DIEGO FLORENTINO PINHEIRO DA SILVA e 
BRUNA CATAO RIBEIRO, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, músico, 
nascido em Diadema - SP, aos 09/11/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AMELIA 
PINHEIRO DA SILVA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 02/09/1996, residente 
em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ CLAUDIO 
OLIVEIRA RIBEIRO e de MARINALVA COR-
DEIRO CATAO RIBEIRO;

JOÃO DIB SEBA e MARIA JOSEFA AGUEDA 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, aposentado, 
nascido em Guaxupé - MG, aos 05/01/1949, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DIB 
ISPER SEBA e de ANTONIETA SEBA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Jacobina - BA, aos 03/10/1960, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MATIAS 
JOSÉ DOS SANTOS e de JOSEFA AGUEDA 
DOS SANTOS;

VINICIUS PAULO DA SILVA e MÔNICA MO-
REIRA DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de manobra, nascido em São Paulo - SP, aos 
26/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCELO PAULO DA SILVA e de MAGNO-
ELMA PAULO DA SILVA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 27/03/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ADAILTO IRENIO 
DE SOUSA e de YARA MOREIRA DE SOUSA;

FRANCISCO ARTON BISERRA e EDIJANE 
MARIA ALVES, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido 
em Novo Oriente do PIauí - PI, aos 01/06/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANO-
EL FRANCISCO BISERRA e de BENEDITA 
FERREIRA DOS ANJOS BISERRA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Ribeirão - PE, aos 06/05/1977, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS 
ALVES DE ALBUQUERQUE e de MARIA NA-
ZARÉ SANTANA DE ALBUQUERQUE;

FELIPE TRAJANO BRAGA e BÁRBARA RO-
BERTA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de 
operações, nascido em São Paulo - SP, aos 
30/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZ CARLOS BRAGA e de SOLANGE 
TRAJANO DE PONTES BRAGA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenadora de comércio exterior, nascido em 
São Paulo - SP, aos 08/04/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WILSON ROBERTO 
DOS SANTOS e de MOEMA ROCHA DOS 
SANTOS;

ALEXANDRE ALMEIDA DE JESUS e MI-
CHELE RODRIGUES DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, almoxarife, nascido em Diadema - SP, 
aos 05/08/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ABELMANDO DE JESUS e de EMILIA 
DE SOUZA ALMEIDA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, autonoma, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EUJA-
CIO RODRIGUES DOS SANTOS e de NELCI 
BERNARDES DOS SANTOS;

RAFAEL SORBARA DO NASCIMENTO e 
CATHERINA OLIVEIRA GAMEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, gerente de produção, nascido em São 
Paulo - SP, aos 04/09/1992, residente em São 
Bernardo do Campo - SP, filho de RONALDO 
ROBERTO DO NASCIMENTO e de RITA 
VERGINIA SORBARA DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/02/1992, residente em Diadema - SP, filho 
de ALEXANDRE ANTONIO GAMEIRO e de 
LUCINARA FRANCISCA GAMEIRO;

JEAN VIKTOR LOPES SANTOS e MAYANA 
DA SILVA GONÇALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em Diadema - SP, aos 09/04/1998, 
residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de EDVALDO SOUZA SANTOS e de 
MARLENE DIAS LOPES SANTOS; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar jurídico, nascido em Diadema - SP, 
aos 13/03/1998, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ EDMUNDO GONÇALVES e de 
MIRIAM DA SILVA GONÇALVES;

EMERSON DE OLIVEIRA SOARES e CLEI-
CIANE DE PAULA FIRMINO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de empilhadeira, nascido em São 
Paulo - SP, aos 06/08/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DE 
OLIVEIRA SOARES e de MARIA ALICE RO-
DRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, líder de produção, nascido 
em Coronel Fabriciano - MG, aos 29/06/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTO-
NIO FELICIANO DE PAULA e de MARIA DA 
CONCEIÇÃO DE PAULA;

OSÉIAS PEREIRA DA SILVA e ANDRESSA 
GONÇALVES LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 09/08/1997, residente em Diadema - SP, 
filho de EDMILSON ANTONIO DA SILVA e 
de MARIA DALVA PEREIRA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 
08/01/1998, residente em Diadema - SP, filho 
de LUIZ CRISTIANO LIMA e de MARIA ROSA 
GONÇALVES SANTOS;

FLÁVIO MAIA DE ALCÂNTARA e CINTIA 
APARECIDA DA SILVA SCHIAVE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, di-
vorciado, ajudante de produção, nascido em 
FORTALEZA - CE, aos 15/07/1972, residente 
em DIADEMA - SP, filho de PEDRO ALVES DE 
ALCÂNTARA e de EDITE MAIA SAUDANIA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 15/08/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADILSON APARECIDO 
SCHIAVE e de ZULMARA VICENTE DA SILVA 
SCHIAVE;

RHAMONY THIAGO REIS DA SILVA e BIANCA 
VITAL DOS SANTOS BRITO, sendo o pre-

tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico de refrigeração, nascido em Feira de 
Santana - BA, aos 16/01/1989, residente em 
Diadema - SP, filho de ZELIA REIS DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 08/12/2001, residente em Diadema - SP, 
filho de ADONIAS DOS SANTOS BRITO e de 
MARIA DENICE VITAL;

RICARDO SILVA REIS e LETICIA SANTOS DE 
OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, autonomo, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 22/06/1987, 
residente em Diadema - SP, filho de JUSTINO 
PEREIRA REIS e de ROSA BESERRA DA 
SILVA REIS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 23/09/1995, 
residente em Diadema - SP, filho de SANDRO 
JOSÉ DE OLIVEIRA e de DANIELA FERREIRA 
DOS SANTOS;

RAFAEL CABRAL DE OLIVEIRA e CAROLINE 
SANTANA REIS MIRANDA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 
17/06/1983, residente em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, filho de ARMENIO DE 
NOVAIS OLIVEIRA e de JOANA APARECIDA 
CABRAL DE OLIVEIRA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileiro, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 19/09/1987, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JURANDY BRITO 
MIRANDA e de MARIANA SANTANA REIS 
MIRANDA;

MATEUS ELIAS ZACHARIAS DA SILVA e 
KEILA BORGES DE ALMEIDA , sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
cabeleireiro , nascido em DIADEMA - SP, aos 
18/02/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO 
e de WALKIRIA ZACHARIAS DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
estudante , nascido em SÃO  BERNARDO DO 
CAMPO  - SP, aos 27/08/1998, residente em 
São Bernardo do Campo - SP, filho de LUIZ 
DINO DE ALMEIDA  e de ROSEMEIRE DA 
SILVEIRA BORGES DE ALMEIDA ;

ROBERTO CARLOS ALVES JUNIOR e 
PRISCILA DOS SANTOS VIANA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico em logística, nascido em São Paulo - 
SP, aos 17/04/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ROBERTO CARLOS ALVES e de 
MARLENE CORREA DO NASCIMENTO; e a 
pretendente: , solteiro, recepcionista, nascido 
em Diadema - SP, aos 24/04/2001, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NETO VIA-
NA BONFIM e de ELISÂNGELA MARIA DOS 
SANTOS;

ÉDER VINICIUS DE CASTRO e FERNANDA 
VIEIRA MARQUES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, 
nascido em Diadema - SP, aos 07/10/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS 
CÉSAR GONZAGA DE CASTRO e de MAR-
LENE BRAZ BASTOS DE CASTRO; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cirurgiã dentista, nascido em Diadema - SP, 
aos 28/02/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FERNANDO VIEIRA MARQUES e de 
ROSILDA VIEIRA MARQUES;

EVANDRO NASCIMENTO DOS REIS e MA-
RIANA SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, funileiro, 
nascido em Diadema - SP, aos 09/07/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de MA-
NOEL JOÃO DOS REIS e de FRANCISCA 
BRITO DO NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nas-
cido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
31/10/1998, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de RENAUTON CLEMENTE SANTOS e 
de ROSANGELA SOUZA SANTOS;

TONIÉLTON RODRIGUES DA MOTA e 
MARIANA DE SOUZA VENANCIO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
desenvolvedor de software, nascido em Nova 
Tebas - PR, aos 09/01/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZIO RODRIGUES 
DA MOTA e de ARIDALTE TOMAZ DE SOUZA 
DE MOTA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, analista de recursos humanos, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/12/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de MAURICIO 
VENANCIO DE OLIVEIRA e de SIDICLEIA 
GASPAR DE SOUZA;

CARLOS ROBERTO VIEIRA e LARISSA DA 
SILVA MACIEL, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, ferramenteiro, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 18/04/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de APARE-
CIDA BEZERRA VIEIRA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/04/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de RICARDO 
ALEXANDRE DA SILVA MACIEL e de LILIAM 
IDUINA DA SILVA MACIEL;

PERCY FERNANDO VILLA PEDRAZA  e 
MARCELA LIMA DE OLIVEIRA , sendo o pre-
tendente:  nacionalidade boliviana , divorciado, 
médico, nascido em BOLIVIA , aos 06/07/1977, 
residente em Diadema - SP, filho de PERCY 
VILLA CASTRO  e de JUANA PEDRAZA 
MELGAR ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, técnica de enfermagem, 
nascido em Conceição do Coité - BA, aos 
25/11/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ MANDIO DE OLIVEIRA  e de MARIA 
DALVA LIMA DE OLIVEIRA ;

JOSINEY MUNIZ BATISTA e VANESSA 
APARECIDA GRANCONATO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vendedor técnico, nascido em São Paulo - SP, 
aos 05/09/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ MUNIZ BATISTA e de JEANYCE 
CONCEIÇÃO BATISTA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, coordenadora 
de investimentos, nascido em São Paulo - SP, 
aos 18/04/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CARLOS EMILIO GRANCONATO e de 
SUELI APARECIDA GRANCONATO;

CRISTIANO MACHADO DE FARIAS e ELENA 
BARBOSA SILVA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido 
em Diadema - SP, aos 19/11/1978, residente 
em DIADEMA - SP, filho de PAULO MACHADO 
DE FARIAS e de ELISA LEME DE FARIAS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, diarista, nascido em BOQUIRA - BA, 
aos 05/04/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DEOGRACIO SOUZA SILVA e de ELZA 
MACÊDO BARBOSA;

RAPHAEL TADEU LEONE e LIDIANE OLI-
VEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de máquina, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/04/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de APARECIDO OSMAR LEONE e de MARIA 
JOSÉ GUSMÃO LEONE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, revisora, 
nascido em Camaragibe - PE, aos 21/06/1988, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIZ 
BENEDITO DA SILVA FILHO e de MARIA DE 
JESUS OLIVEIRA DA SILVA;

JONATHAN WILLIAN DE SOUZA NASCI-
MENTO e ADRIANE SILVA CRUZ, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador de moveis, nascido em DIADEMA - 

SP, aos 10/11/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSE CARLOS SANTOS DO 
NASCIMENTO e de SIMONE APARECIDA DE 
SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 04/10/1999, residente em Diadema - SP, 
filho de ADEMAR GUARDALUP DA CRUZ e 
de CRISTIANE MARIA DA SILVA;

JOÃO PAULO ALVES DA SILVA e LETÍCIA 
MONTEIRO NUNES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 
30/07/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de JOÃO LOURENÇO DA SILVA e de 
NERIVANIA ALVES VIEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/12/1999, 
residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ 
ROBERTO BEZERRA NUNES e de ANA 
CLAUDIA MONTEIRO NUNES;

BRENDON DE MELO SANTOS e JOANE 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido 
em Diadema - SP, aos 21/09/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CELSO DA SILVA 
SANTOS e de EDINEA LUCIA DE MELO COS-
TA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Boca da Mata - AL, 
aos 14/05/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIA SONIA DOS SANTOS;

FELIPE DE SÁ RAMOS e BARBARA CA-
THARINI GUIRRA DE ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 
31/12/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de MARCOS AURELIO RAMOS e de MARIA 
MADALENA GOMES DE SÁ RAMOS; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnica de enfermagem, nascido em Diadema 
- SP, aos 30/11/1993, residente em Diadema 
- SP, filho de ROGERIO APARECIDO DE 
ALMEIDA e de ELIETE GUIRRA FERREIRA;

JEFERSON DOS SANTOS e PATRÍCIA MAIA 
SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em 
São Paulo - SP, aos 13/06/1992, residente 
em Diadema - SP, filho de GILMAR ALVES 
DOS SANTOS e de ROSIMEIRA MARIA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
Diadema - SP, aos 22/06/1989, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ SEVERINO DA 
SILVA e de ADRIANA MAIA DE SOUZA;

JOÃO MOREIRA DE BRITO e MARIA GORE-
TE ALVES DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheiro, 
nascido em Serra Preta - BA, aos 26/06/1970, 
residente em Diadema - SP, filho de MOISÉS 
CORREIA DE BRITO e de ANTONIA MOREIRA 
DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonoma, nascido em 
Morro do Chapéu - BA, aos 06/07/1965, resi-
dente em Diadema - SP, filho de CELESTINO 
GONÇALVES DE SOUZA e de IZALTINA 
ALVES DE SOUZA;

KALLEL MIRANDA GONÇALVES e NÁTHALY 
CRISTINA PIRES SOUZA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
16/03/2000, residente em Diadema - SP, filho 
de WANDERCI DE FREITAS GONÇALVES e 
de FRANCISCA DA SILVA MIRANDA GON-
ÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 14/05/2004, residente em DIADEMA 
- SP, filho de NILTON MORAES SOUZA e de 
NORMA CRISTINA PIRES DE BRITO;

EDGAR FERREIRA SILVA e RAIZA CASTRO 
GRANATO DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 13/10/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de REGINALDO FERREIRA SILVA e de 
JOSEFINA CLEUNICE SALVATI SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em São Paulo - SP, aos 
24/05/1991, residente em Diadema - SP, filho 
de ARGEMIRO GRANATO DE ARAUJO e de 
MARIA DAS GRAÇAS SANTANA CASTRO 
ARAUJO;

GUILHERME AMORIM DA SILVA e ANDRES-
SA QUEIROZ DE OLIVEIRA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista fiscal, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 04/08/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLAUDINEI DA SILVA e de ELISAN-
GELA AMORIM DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
juridica, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 05/08/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARCOS PAULO DE OLIVEIRA e de 
ELIZETE OLIVEIRA QUEIROZ;

JOVAIR LOPES DA SILVA e SARAH STEPHA-
NIE PRATES SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, técnico 
contábil , nascido em DIADEMA - SP, aos 
23/07/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOVENTINO LOPES DA SILVA e de 
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira , soltei-
ro, contadora , nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 30/01/1999, residente em Diadema - SP, 
filho de JEFFERSON MIRANDA SANTOS e 
de FABIANA DE AGUIAR PRATES SANTOS;

IGOR MACEDO DA ROCHA e NATHALIA DIAS 
BISPO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em 
Diadema - SP, aos 10/11/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de ADEMAR CANDIDO DA 
ROCHA e de ELZA DE OLIVEIRA MACEDO DA 
ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 04/08/1996, residente em 
Diadema - SP, filho de RAIMUNDO CLEMEN-
TE BISPO e de CLAUDETE CONCEIÇÃO 
DIAS BARBOSA;

LUAN RAFAEL DOS SANTOS CAMPOS e 
GABRIELLE CHRISTINE CASTANHEIRA 
DA SILVA SAMPAIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/01/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de OSVALDO 
VIANNA CAMPOS e de MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS CAMPOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, 
aos 12/07/1997, residente em São Paulo - SP, 
filho de ALMIR SILVA SAMPAIO e de DANIEL-
LE CASTANHEIRA DA SILVA;

ROBERT RODRIGUES DA SILVA e TAMIRES 
SANTOS DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de lo-
jas, nascido em Diadema - SP, aos 04/06/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GETULIO 
RODRIGUES DA SILVA e de CASSIA CILENE 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, assistente de vendas, nascido 
em Penedo - AL, aos 26/06/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCOS ANTÔNIO 
FERREIRA DE SOUSA e de VANIA MARIA 
SANTOS DE SOUSA;

LEONARDO LUIZ SOARES DO PRADO e 
GABRIELLI PIRES GUAITA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Administrador, nascido em São Paulo - SP, 
aos 29/12/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DONIZETE BENEDITO VIEIRA DO 
PRADO e de GAILDE DA CRUZ SOARES; 

e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Professora, nascido em São Bernardo 
do campo - SP, aos 27/08/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO 
GUAITA e de CONCEIÇÃO APARECIDA PI-
RES GUAITA;

RONALDO PEREIRA LEITE e VERONILDA 
FERREIRA DE CARVALHO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 29/01/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
FERREIRA LEITE e de NAIDE PEREIRA LEI-
TE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, conferente de produção, nascido em 
Pilão Arcado - BA, aos 30/03/1983, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL BATISTA 
DE CARVALHO e de ANTONIA FERREIRA DE 
CARVALHO;

REGINALDO JOSÉ DA SILVA e MILENA  
APARECIDA DIAS GONÇALVES , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
oficial frezador , nascido em Diadema - SP, aos 
13/11/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ MANOEL DA SILVA e de SEVERINA 
FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira , solteiro, vendedor , nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
08/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ERONDI PURCINO JOSE GONÇALVES  e 
de MARINEZ DIAS GONÇALVES ;

DANIEL CONCEIÇÃO DA SILVEIRA e MARIA 
APARECIDA SILVA DE SANTANA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
marceneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SOLANGE CONCEIÇÃO DA SILVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em São Paulo - SP, aos 
31/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSEFA SANDRA SILVA DE SANTANA;

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA e EVELINE 
CARLA DO NASCIMENTO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de ponte, nascido em Pocrane - MG, 
aos 16/08/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DIVINO ALEXANDRE DE OLIVEIRA e 
de GENI DA LUZ DE OLIVEIRA; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, atenden-
te, nascido em Maraial - PE, aos 18/10/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
SEVERINO DO NASCIMENTO e de MARIA 
SANTANA DO NASCIMENTO;

GILSON PEREIRA DA SILVA  e SANDRA 
ROSENDO COSTA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de 
montagem C , nascido em LIMOEIRO - PE, 
aos 01/01/1968, residente em Diadema - SP, 
filho de PEDRO PEREIRA DA SILVA  e de 
MARIA EMILIA BARBOSA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, lapidadora de 
peças , nascido em LAGOA DO OURO - PE, 
aos 30/06/1974, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ MARIA COSTA  e de DORACY 
ROSENDO BARBOSA ;

THIAGO DE OLIVEIRA NOMURA e JULIANA 
LAURINDO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, expedidor, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/12/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANK 
KAZUHIDE NOMURA e de EUNICE HELE-
NA ROCHA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 20/03/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE LAURINDO DA SILVA e de INEZ 
MANOEL DA SILVA;

ANDRÉ DE MIRANDA VIDAL e LILIANE DO 
NASCIMENTO, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, assistente comercial, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
05/09/1996, residente em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, filho de ANAILTON VIDAL DA 
SILVA e de LEONILDA DE MIRANDA VIDAL; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, confeiteira, nascido em Santo André - SP, 
aos 02/11/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO 
e de MARIA ELIANES DO NASCIMENTO;

DALTON VIDAR MORETTI  e LINDSEY LO-
PES DOS SANTOS , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, agente de 
cozinha II , nascido em SÃO CAETANO DO 
SUL - SP, aos 09/09/1987, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de MAURI CESAR MORETTI  
e de LEILA VIGAR MORETTI ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, agente de 
desenvolvimento infantil, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/04/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON 
JOSÉ DOS SANTOS  e de ROSANGELA 
CRISTINA LOPES DOS SANTOS ;

GABRIEL PEREIRA DA SILVA e NICOLE 
AFONSO RODRIGUES SOARES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
01/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA e de 
NILDA PEREIRA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em 
São PAULO - SP, aos 21/10/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ROGERIO RODRI-
GUES SOARES e de LUCIANA DE OLIVEIRA 
AFONSO;

JOHNNY HENRIQUE RIBEIRO DOS SAN-
TOS e LETÍCIA MARTINS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasieiro, soltei-
ro, copeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 
31/03/1995, filho de ADEMIR PAULO DOS 
SANTOS e de BARBARA SANTOS RIBEIRO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, auxiliar de recusrsos humanos, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 17/03/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS 
FERREIRA DA SILVA e de MARIA ROMILDA 
MARTINS;

RUBENS TEIXEIRA DE SOUSA e LAYS 
REBECA BRANCO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de 
montador, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 11/01/2000, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ROBERTO TEIXEIRA DE SOUSA e 
de RENILDA APARECIDA ROSA DE SOUSA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, nascido em Itapevi - SP, 
aos 22/03/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DUILIO CARLOS BRANCO e de EVA 
CRISTINA ALEIXO BRANCO;

KAIQUE PEREIRA MARTINS e SARA GA-
BRIELLY DE SOUSA SANTOS, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
aux. técnico , nascido em DIADEMA - SP, aos 
31/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDUARDO DO CARMO MARTINS e de 
ELAINE CRISTINA PEREIRA MARTINS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
aux. administrativo , nascido em DIADEMA - 
SP, aos 04/08/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ADEMAR NAVARRO DOS SAN-
TOS e de ANA MARIA GOMES DE SOUSA;

JOSÉ CARLOS DA SILVA e MARIA CRISTINA 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, Encarregado de 
manutenção, nascido em Pombos - PE, aos 
25/03/1970, residente em Diadema - SP, filho 
de MARIA TERESA DE JESUS; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, Emprega-
da doméstica, nascido em Chã Grande - PE, 

aos 02/10/1975, residente em Diadema - SP, 
filho de HELENO JOSE DOS SANTOS e de 
ANTONIA BEATRIZ DO SACRAMENTO;

ODAIR DA SILVA SIMIÃO e EDVANIA MARIA 
DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, mestre de obra, nascido 
em Maraial - PE, aos 03/01/1979, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AMARO AMÉRICO 
SIMIÃO e de CARMELITA JOSEFA DA SILVA 
SIMIÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, do lar, nascido em Maraial - PE, 
aos 11/10/1979, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ SEMIÃO DA SILVA e de MARIA 
CICERA DA SILVA;

PAULO HENRIQUE AGUIAR DE MELO e KA-
MILA ANTUNES GARCIA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, projetista, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/08/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CICERO EVARISTO DE MELO e de MILANDIA 
MARIA BANDEIRA DE AGUIAR DE MELO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancária, nascido em São Paulo - SP, aos 
13/12/1993, residente em Diadema - SP, filho 
de EDUARDO FELIPE GARCIA e de ALEVINA 
DE SOUZA ANTUNES GARCIA;

FABIO DA SILVA CORDEIRO e ALESSANDRA 
JESUS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Soldador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
TERENSO GONÇALVES CORDEIRO e de 
CLAUDETE DA SILVA CORDEIRO; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Analista de RH, nascido em São Paulo - SP, 
aos 19/10/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLARO ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA 
NETO e de IRENILDE ROSA DE JESUS;

JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA SILVA e JAZI-
LANE ALEXANDRE RIBEIRO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
enfermeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
12/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ GOMES DA SILVA e de MARIA APA-
RECIDA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de enfermagem, nascido em Natal - RN, aos 
11/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES e de GEIZA 
MARIA PEREIRA ALEXANDRE;

RAFAEL GAVINELLI DEVITO e VANESSA 
APARECIDA DA ROCHA PAIVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 
30/01/1985, residente em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, filho de LEVY DEVITO e 
de IVONETE GAVINELLI DEVITO; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administradora, nascido em Santo André - SP, 
aos 13/11/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO ALVES PAIVA e de CILENE 
AUGUSTA DA ROCHA PAIVA;

FÁBIO SILVA DOS SANTOS e ANGELA SILVA 
REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Técnico em montagem, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 22/04/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ALMEIDA DOS SANTOS e de BALBINA SILVA 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Administradora, nascido em 
São Paulo - SP, aos 11/06/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADONEL ALMEIDA 
DOS REIS e de MARLEIDE GONÇALVES DA 
SILVA REIS;

GUILHERME EMANUEL DA SILVA NUNES 
e JAYANE CRISTINA DA SILVA FREITAS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de maquinas, nascido em 
Santo André - SP, aos 29/01/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de DANIEL NUNES e 
de JACIANE MARIA DA SILVA; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
22/05/2002, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RONALDO SEVERO DA SILVA e de 
DENISE SEVERINO DE FREITAS;

KEVIN ALVES DA SILVA e ANA CAROLINA 
PEREIRA PAULA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 16/09/1996, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTÔNIO ERIALDO DA 
SILVA e de SELMA ALVES DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenadora de negócios, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 10/03/1992, 
residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de MANOEL MISSIAS DE PAULA e de 
CLEUDA PEREIRA DE SOUZA PAULA;
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