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Governo do Estado inicia campanha ‘Vacina 
contra a Fome’ com evento em São Bernardo 

Bruno Covas se descola de Doria e tenta lançar 
plano próprio de vacinação contra a covid

Braskem investe R$ 430 milhões na 
manutenção de suas unidades na região
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em são caetano serão imunizados 1,5 mil policiais civis, militares, bombeiros, guardas civis municipais e agentes da defesa civil, entre outros
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Ao menos três municípios do ABC 
deram início nesta segunda-feira (5) 
à vacinação contra a covid de profis-
sionais da força de segurança. Em São 
Caetano serão imunizados 1,5 mil 
policiais civis, militares, bombeiros, 
guardas civis municipais e agentes da 
Defesa Civil, entre outros profissionais 
do setor. Em Santo André, cerca de 2 
mil policiais militares, civis, técnico-
científicos e federais, GCMs, bom-
beiros e agentes penitenciários devem 
ser vacinados até o final desta semana. 
Já Ribeirão Pires precisou de apenas 
desta segunda-feira para vacinar to-
dos os 111 Guardas Civis Municipais 
(GCMs) da cidade contra a covid. Desse 
total, 47 guardas foram vacinados pelo 
próprio município e 64 receberam o 
imunizante no 30º Batalhão da Polícia 
Militar, em Mauá.

A sul-coreana LG anunciou nesta 
segunda-feira (5) que vai abandonar a 
produção de celulares em todo o mundo, 
alegando prejuízos de US$ 4,1 bilhões 
ao longo de quase seis anos. Como con-
sequência, toda a linha de lançamentos 
da casa, incluindo o modelo dobrável LG 
Rollable, mostrado em janeiro, deve ser 
interrompida.
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Municípios do ABC 
iniciam vacinação 
de profissionais da 
área da segurança

Alegando prejuízos, 
LG encerra produção 

de celulares no 
mundo todo

Peça ‘Terra em 
Trânsito’, de 

2006, volta à cena  
em tempos de 

pandemia

Reflexões sobre a 
morte são tema de 
novo livro do padre 

Fábio de Melo
 ‘A hora da essência’

contra a covid
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São Caetano, Santo André e São Ber-
nardo apresentarem queda no número 
de casos confirmados e de mortes por co-
vid entre os dias 22 de março e 4 de abril. 
A redução ocorre durante a vigência da 
fase emergencial do Plano São Paulo, 
que começou em 15 de março e segue até 

Cai número de casos de covid 
no ABC na fase emergencial 

Em São Caetano, a redução no número de mortes  pela doença chegou a 68,4%  no período de 15 dias
11 de abril,. A maior redução ocorreu em 
São Caetano. No período, a cidade regis-
trou queda 68,4% no número de casos 
e de 30,6% no de mortes pela doença. 
Na semana entre os dias 22 a 28 de mar-
ço foram 420 registros confirmados e 
36 óbitos. Já entre 29 de março e 4 de 

Divulgação/Braskem

Parada na produção deve durar cerca de 50 dias e mobilizar 4 mil trabalhadores temporários

abril ocorreram 133 casos,e 25  mortes. 
Em Santo André, entre os dias dia 28 
de março a 3 de abril, a redução foi de 
60,2% nos casos confirmados. Caiu 
de 2.650 para 1.594. Já a queda no 
número de óbitos foi de 64,11%, com 
redução de 39 para 25 no período. 

A menor redução no número de ca-
sos foi em São Bernardo, 15,2%. En-
tre os dias 21 e 28 de março foram 
contabilizados 1.654 casos confir-
mados, e 76 óbitos. Já entre 29 de 
março e 4 de abril foram 1.403 casos 
e 64 mortes. 
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Mais duas pandemias: 
burrice e ignorância

Não bastasse a pandemia 
de Coronavirus que avança 
no mundo, aqui no Brasil 
somos obrigados a conviver 
com outras duas pandemias: 
a da burrice e da ignorância 
quase generalizada.

A falta de governo nacio
nal competente e capacitado 
para dar respostas, para tomar 
atitudes sérias somadas aos 
salvadores da Pátria e as pseu
das “Polianas” que se espalham 
pelas terras tupiniquins diva
gando sobre todos os assuntos 
tem agravado a situação.

A imagem de probos das 
Forças Armadas que nem de 
longe faz alusão à realidade, e a 
descabida tentativa de seques
trar essa imagem folclórica 
pelo presidente da República 
tem gerado uma pandemia de 
burrice e ignorância pelo país, 
provocada pelos órfãos da 
ditadura que seguiam a cartil
ha verde oliva sem se importar 
o que realmente acontecia.

Esses órfãos e órfãs se tor
naram prostitutos da demo
cracia, mas posam de vestais ao 
defenderem um governo que 
nasceu morto ou nem nasceu, 
porque é um aborto político. 
Já que o Brasil inova em diver
sos segmentos deveria inovar 
e criar essas cátedras: burrice e 
ignorância. 

Nem o aumento vi
sível a olhos nu tem sensi
bilizado essa turbamulta. 
O interessante é ver es
querdistas que se locupleta
ram de poderes municipais, 
verdadeiros camaleões vira
rem bolsonaristas convictos 
e Pollyanas degeneradas.

Ivan Silva: ‘aposto no Marcelo Lima 
para a sucessão nas eleições de 2024’
Segundo o vereador, para o Brasil sair da crise o presidente precisa falar menos e trabalhar

O presidente Jair Bolso
naro promove hoje (6) evento 
no Palácio do Planalto para dar 
posse a sete ministros após, 
na última semana, demitir em 
um só dia seis integrantes do 
alto escalão e causar crise com 
as Forças Armadas. Ao Diário 
Regional, o vereador de São 
Bernardo Ivan Feliciano da 
Silva, o Ivan Silva (PP), afirmou 
que a mudança de comando é 
normal e que não existe crise 
nas Forças Armadas. “Uma 
parte da imprensa que está 
‘plantando’ isso. Se tem uma 
coisa que é séria neste país são 
as Forças Armadas”, disse. 

Quanto a condução da pan
demia pelo governo federal, 
o parlamentar afirmou que 
tem apreciado os atos, prin
cipalmente do novo ministro 
da Saúde (Marcelo Queiroga). 
“Outras pastas também têm 
me agradado bastante. O pres
idente só precisa ter um pouco 
mais de postura, falar menos e 
trabalhar para que o nosso país 
saia dessa crise”, destacou.

Na esfera estadual, para 
Silva, o lado positivo foi a vaci
na do Butantan, o governo 
João Doria (PSDB) ficar mais 
nas questões técnicas e deixar 
a política para um outro mo
mento. Quanto ao governo 

Orlando Morando (PSDB), 
o vereador destacou que o 
governo vem se destacando 
durante a crise sanitária, do 
ponto de vista da saúde, sen
do a cidade que mais abriu lei
tos próprios para tratamento 
de pacientes com covid.

“A situação é muito difícil, 
mais graças a boa gestão do 
governo, a cidade tem absor
vido bastante esse impacto. 
Com a inauguração do Hos
pital de Urgência, a abertura 
de novos leitos a ajuda da 
população nas restrições sa
nitárias o município ainda 
não entrou em colapso.”

Sobre a atuação da Câmara, 
o parlamentar ressaltou que a 
Casa aprovou projetos impor
tantes para o combate à pan
demia. “O mais recente foi ha
bilitando a cidade para compra 
de vacinas. Semana passada to
dos os vereadores fizeram uma 
doação de cestas para o Fundo 
de Solidariedade”, disse.

n POLÍTICA ABC
Sobre as conversas de bas

tidor de que o sucessor de Mo
rando, que dever concorrer a 
vicegovernador de São Paulo, 
seja Marcelo Lima, Ivan Silva 
disse que aposta no atual vice 
para prefeito em 2024. “Hoje 

Consórcio ABC inaugura Escola de Governo e Desenvolvimento
O Consórcio Intermuni cipal 

ABC inaugurou, nesta segunda
feira (5), a Escola de Governo 
e Desenvolvimento Regional. 
Voltada aos servidores públicos 
municipais das sete cidades e 
para a sociedade civil, a iniciativa 
da entidade regional vai ofertar 
qualificação, aperfeiçoamento e 
formação, por meio da promoção 
e socialização de práticas e conhe
cimentos de políticas públicas.

Segundo o Consórcio, a Es
cola de Governo e Desenvolvim
ento Regional proporcionará o 
aprimoramento de competências 

necessárias para o desenvolvim
ento individual, com excelência 
na atuação dos agentes públicos 
nos órgãos e entidades da admin
istração direta e indireta. “Dessa 
forma, contribui para o fortaleci
mento da gestão pública, uma vez 
que a atuação dos servidores é de 
relevante importância para o êxi
to das ações governamentais em 
benefício da sociedade.”

O presidente do Consórcio 
ABC e prefeito de Santo André, 
Paulo Serra, ressaltou que a inicia
tiva tem como objetivo estimular 
o desenvolvimento pessoal e pro

fissional dos servidores e, com 
isso, proporcionar ao cidadão um 
serviço público com mais quali
dade e eficiência.

“A Escola de Governo e De
senvolvimento Regional vai 
formar gestores públicos na 
nossa região. É um projeto im
portantíssimo para difundir 
conhecimento e desenvolver as 
habilidades necessárias para a 
boa gestão das políticas públi
cas”, afirmou Serra.

O secretárioexecutivo do 
Consórcio ABC, Acacio Miran
da, destacou que esta é mais 

uma iniciativa inovadora da en
tidade regional. “Com a Escola 
de Governo e Desenvolvimento 
Regional, o ABC concretiza um 
projeto para preparar o servi
dor das sete cidades a assumir 
de forma integral seu papel 
de agente público. O objetivo 
é estimular a busca contínua 
do conhecimento para o pleno 
exer cício profissional e da ativi
dade pública no ABC”, afirmou. 

Serviço  Mais informações: 
https://escoladegoverno.cons
orciograndeabc.page/home (Re
portagem Local)

ele é maioria absoluta no meio 
político ser o sucessor do Mo
rando. Já o prefeito, acredito 
que tenha capacidade de ser até 
governador, pela competência e 
experiência na vida pública.”

Silva, que registrou cresci
mento no número de votos 
entre uma eleição e outra, é do 
grupo político do viceprefeito 
Marcelo Lima (PSD), mas foi 
escolhido líder de governo. O 
parlamentar aposta no diálogo 
com todos os vereadores para 
aprovar o maior número de 
projetos importantes para a 
cidade. “Não é uma tarefa fácil, 

mas tenho feito um bom diálo
go tanto com a base quanto 
com a oposição.”

O vereador destacou que 
ainda é cedo para se avaliar a 
atuação do presidente da Casa, 
Estevão Camolesi (PSDB), mas 
afirmou que houve melhora 
em relação ao diálogo com 
os vereadores. “Talvez nunca 
será fácil o relacionamento no 
Parlamento, o que se precisa 
é ter habilidade e bom rela
cionamento com todos, inde
pendentemente das represen
tações partidárias”, afirmou. 
(Reportagem Local)

Reprodução Facebook

Silva: “tenho bom diálogo tanto com a base quanto com a oposição”

Anuncie: 4057-9000

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

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

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

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

Aos que pedem inter
venção militar, ditadura ou 
outros sortilégios deveriam 
estudar história e verificar 
que o movimento golpista 
de 1964 teve sim a partici
pação de civis, muitos, o qual 
tão logo se deu por vence
dor, afastou todos os civis. 
Porém, isso é outra história.

Bolsonaro protege os filhos 
(natural de um pai), mas não 
às custas de sangrar a Nação. 
Joga para o seu populacho 
quando fala em ditadura e 
em “meu Exército”. Primeiro 
que o Exército não é dele, e 
da Nação. Segundo que sua 
imagem nas Forças Arma
das está mais corroída que 
o real pela inflação, e se
quer sabe a diferença entre 
lockdown e estado de sítio. 
Entretantom a turba multa 
de seguidores apopléticos 
aplaude sem pensar.

Falou que não faria o 
toma lá da cá, mas para evi
tar um possível e provável 
impeachment aliouse ao 
Centrão, que agrega nomes 
como Valdemar da Costa 
Neto, Ciro Nogueira, Rober
to Jefferson e outros.

Essas atitudes do in
quilino temporário do Pa
lácio do Planalto mostram 
que seu governo é uma 
quimera pela composição 
heterogênea e com obje
tivos obtusos e difusos. 
O Brasil precisa de menos 
opiniões e mais ações, mas 
já se sabe que de Brasília 
elas não virão.

Donizetti de Souza é 
jornalista

Contra suspeição de Moro, advogados pedem 
análise sobre competência de Curitiba

O núcleo duro da extinta 
forçatarefa da Operação Lava 
Jato deve enviar, ainda nesta 
segundafeira (5) memorial 
ao Supremo Tribunal Fede
ral (STF) defendendo que o 
Plenário da Corte analise a de
cisão do ministro Edson Fachin 
que declarou a incompetência 
da Vara Federal de Curitiba 
para processar as acusações 
contra o expresidente Luís In
ácio Lula da Silva (PT), anulan
do as condenações do petista 
nas ações do triplex do Guarujá 
e do sítio de Atibaia, ambos em 
São Paulo. Os advogados Mar

celo Knopfelmacher e Felipe 
Locke Cavalcanti defendem 
procuradores da forçatarefa.

O movimento é uma mano
bra para retomar a estratégia 
inicial de Fachin, que ao anular 
as condenações de Lula que
ria dar como encerrada a dis
cussão sobre a suspeição do ex
juiz Sérgio Moro. O ministro 
acabou duplamente vencido na 
Segunda Turma: os colegas en
tenderam que a análise deveria 
ser retomada e, ao final do jul
gamento, formaram maioria 
para declarar Moro parcial no 
caso do triplex. (AE)
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Covas se descola de Doria e tenta 
lançar plano de vacinação próprio
Meta estipulada pela prefeitura é comprar vacinas para imunizar 600 mil paulistanos por dia

Arquivo/ Rovena Rosa /ABR

Covas determinou prioridade a formulação de plano próprio

Prestes a completar seus 
cem primeiros dias como pre
feito eleito da capital, o tucano 
Bruno Covas segue se desco
lando do governador João 
Doria (PSDB) não apenas nas 
medidas de distanciamento 
social adotadas para frear o 
avanço da covid19, mas tam
bém agora nas ações relativas à 
imunização da população. Após 
definir de forma unila teral a an
tecipação de feriados, expondo 
publicamente a falta de alin
hamento entre os go vernos, 
Covas determinou como prio
ridade a formulação de um 
plano próprio de vacinação, 
com regras e ritmos distintos 
do Estado. A meta estipulada é 
comprar vacinas para imunizar 
600 mil paulistanos por dia.

Atualmente, com a de
pendência quase que exclusiva 
da coronavac, distribuída pelo 
Instituto Butantan, a prefei
tura não consegue ultrapassar 
dia riamente 120 mil vacina
dos, apesar de ter estrutura e 
pessoal para obter um número 
quatro vezes maior. Mais privi
legiado do ponto de vista fis
cal que outros municípios, São 
Paulo ain da tem recursos em 
caixa para pagar doses de forma 
antecipada, a fim de garantir 

prioridade nas negociações.
Porém, mesmo que consiga 

fechar contrato com fabrican
tes de vacinas  a prefeitura já 
formalizou com a Janssen in
tenção de adquirir 5 milhões 
de doses , a Procuradoria
Geral do Município acredita 
que Covas precisará fechar 
“acordo” com o Ministério da 
Saúde para poder usar todas 
as unidades em São Paulo. Isso 
porque parte dos procuradores 
entende que a compra munici
pal teria de ser repassada inte
gralmente ao Plano Nacional 
de Imunização (PNI).

Desse modo, a alternativa 
debatida internamente é a de 
negociar com a pasta federal a 
suspensão temporária da cota 
a qual a cidade tem direito, 
adiando esse repasse para o 
fim do programa.

n PLANO
O secretário municipal de 

Saúde, Edson Aparecido, con
firma o plano, mas reconhece 
que os laboratórios preferem 
negociar com os governos cen
trais em vez de autoridades re
gionais  a Jansen já informou 
isso à prefeitura por email. 
Porém, Aparecido diz que a 
gestão segue insistindo e man

tém conversas com a Pfizer, a 
AstraZeneca, a Moderna e com 
o laboratório in diano Biotech, 
responsável pela vacina cova
xin, além da própria Janssen.

“Nossa conversa com os in
dianos estava indo bem, mas a 
Anvisa agora negou o registro 
da vacina”, lamentou o secre
tário, referindose à decisão 
tomada semana passada sobre 
o indeferimento, por parte da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, do pedido de certi
ficação de boas práticas de fa
bricação da Biotech. Segundo a 
Anvisa, o plano de ação enviado 

pela empresa “não é suficiente” 
para mitigar todos os riscos en
volvidos a curto prazo.

Para assegurar os recursos 
necessários para a compra de 
vacinas, Covas sancionou lei 
que permite a abertura de crédi
to adicional especial, mediante 
decreto. O tucano também se 
comprometeu, em outra le
gislação específica, a “consti
tuir garantias para a cobertura 
dos riscos referentes à respon
sabilidade civil, nos termos do 
instrumento de aquisição ou 
fornecimento de vacinas cele
brado. (AE)

Gilmar mantém proibição de 
Doria a cultos e missas em SP
Na contramão do ministro 

Kassio Nunes Marques, do Su
premo Tribunal Federal (STF), que 
liberou missas e cultos em todo o 
Brasil no pior momento da pan
demia, o colega de Corte Gilmar 
Mendes negou nesta segunda
feira (5) pedidos do Conselho 
Nacional de Pastores do Brasil e 
do PSD para derrubar o decreto 
do governo de São Paulo que ve
tou atividades religiosas coletivas 
presenciais durante as fases mais 
restritivas do plano de combate ao 
novo coronavírus. Com as decisões 
contraditórias, caberá ao Plenário 
do Tribunal pacificar a questão.

O próprio Gilmar Mendes quer 
que o assunto seja debatido com 
urgência no Colegiado. Segundo o 
Estadão apurou, o presidente do 
STF, Luiz Fux, deve levar a questão 
para análise do plenário nesta 
quartafeira (7). Em julgamento 
no ano passado, os ministros de
ram autonomia a governadores e 
prefeitos para definirem medidas 
de isolamento social.

“Em um cenário tão devasta

dor, é patente reconhecer que as 
medidas de restrição à realização 
de cultos coletivos, por mais duras 
que sejam, são não apenas adequa
das, mas necessárias ao objetivo 
maior de realização da proteção 
da vida e do sistema de saúde”, es
creveu Gilmar Mendes.

O ministro ainda afirmou 
que “apenas uma postura nega
cionista” permitiria concluir que a 
“excepcionalidade” das restrições 
às celebrações religiosas neste 
momento de nova escalada da 
pandemia violaria direitos fun
damentais. “Uma ideologia que 
nega a pandemia que ora assola 
o país, e que nega um conjunto 
de precedentes lavrados por este 
Tribunal durante a crise sanitária 
que se coloca”, disparou. “As medi
das impostas foram resultantes de 
análises técnicas relativas ao risco 
ambiental de contágio pela cov
id19 conforme o setor econômico 
e social, bem como a necessidade 
de preservar a capacidade de aten
dimento da rede de serviço de 
saúde pública.” (AE)

País só deve concluir vacinação 
de prioritários no 2º semestre

Covid: Fiocruz vai entregar 18 mi 
de vacinas até 1° de maio

Com a lenta vacinação no 
Brasil em meio à pandemia de 
covid19, os grupos prioritários 
(77,2 milhões de pessoas) não 
estarão imunizados antes de 
setembro, segundo projeções 
de especialistas ouvidos pelo 
Estadão. Qualquer previsão 
mais otimista, explicam os cien
tistas, depende que sejam vaci
nados pelo menos um milhão 
de indivíduos por dia, continu
amente. Na última quintafeira, 
pela primeira vez desde o início 
da campanha, o país conseguiu 
imunizar pouco mais de um 
milhão de pessoas. Na sexta, 
no entanto, o número voltou ao 
patamar de 300 mil.

O Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) tem ca
pacidade para vacinar pelo 
menos dois milhões de pes
soas por dia. Porém, precisa 
ter doses disponíveis. Como 
o governo federal não garan
tiu a compra em 2020  dife
rentemente do que fizeram 
Estados Unidos e Europa , 

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) divulgou nesta segun
dafeira (5) a previsão de en
tregar, até o dia 1º de maio, 18,4 
milhões de doses da vacina Ox
ford/AstraZeneca ao Programa 
Nacional de Imunizações. Nesta 
semana, o Instituto de Tecno
logia em Imunobiológicos (Bio
Manguinhos) prevê liberar 2 
milhões de doses da vacina con
tra covid19. Entre 12 e 17 de 
abril, mais 5 milhões serão dis
ponibilizadas ao Ministério da 
Saúde. Nas semanas seguintes, 
serão entregues 4,7 milhões, de 
19 a 24 de abril; e 6,7 milhões, 
de 26 de abril a 1 de maio.

O cronograma da Fiocruz 
prevê que 100,4 milhões de 
doses serão produzidas em Bio
Manguinhos até julho, a partir 
de ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA) importado da China.

Até 2 de abril, 4,1 milhões de 
doses foram produzidas no Bra
sil e entregues ao Ministério da 
Saúde, e mais 4 milhões foram 
importadas prontas da Índia, 

o Brasil agora enfrenta prob
lemas. Tem dificuldades para 
a aquisição de imunizantes 
prontos e também de Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA)  
matériaprima necessária à 
produção nacional de vacinas 
no Instituto Butantan, em 
São Paulo, e em Biomanguin
hos/Fiocruz, no Rio.

Por causa dessas dificul
dades, frequentemente o Minis
tério da Saúde revisa para baixo 
o número de doses entregues ao 
PNI. A campanha de vacinação 
já foi interrompida várias vezes 
por falta de imunizantes. No dia 
31, o ministro Marcelo Queiro
ga voltou a baixar a previsão de 
entrega de vacinas em abril de 
cerca de 40 milhões para 25 mi
lhões de doses. Mesmo assim, 
no mesmo dia, o governo anun
ciou que pretendia vacinar 80 
milhões de pessoas (metade da 
população elegível para receber a 
vacina) até metade do ano. Para 
a imunização, são necessárias 
duas doses. (AE)

onde foram fabricadas pelo 
Instituto Serum.

A última entrega feita pela 
Fiocruz ao PNI foi realizada na 
sextafeira da semana passada, 
quando 1,3 milhão de doses 
foram liberadas para distri
buição aos estados e municípios.

A Fiocruz chegou a pre
ver que liberaria 27 milhões 
de doses em abril, mas revisou 
esse cronograma e reduziu a 
previsão para 18,8 milhões. 
Segundo nota divulgada pela 
fundação, “por tratarse de 
uma nova tecnologia e da com
plexidade de implantação da 
produção da vacina covid19, 
foram necessários ajustes no 
cronograma”.

A produção da vacina em 
BioManguinhos ocorre graças 
a um contrato de encomenda 
tecnológica assinado no ano 
passado com os desenvolve
dores da vacina: a farmacêutica 
anglosueca AstraZeneca e a 
Universidade de Oxford, no Re
ino Unido. (Agência Brasil)

Tanque de oxigênio é instalado
 na UPA de Ribeirão Pires

Força-tarefa realiza 12,5 mil ações de 
fiscalização durante o feriado de Páscoa

A White Martin’s ins

talou, no final de semana,  
na Unidade de Pronto Aten
dimento (UPA) Santa Luzia 
um tanque de oxigênio líqui
do, que será responsável pelo 
abastecimento da unidade. 
Atualmente, 1.000 metros³ 
são utilizados diariamente 
para atendimento aos paci
entes, já com o novo tanque, 
a capacidade passa para 
5.000m³, o que corresponde 
a um aumento de 500%. 

Os 12 leitos já existentes 
na unidade passam a ser 
abastecidos pelo tanque. 

O governo de São Paulo re
alizou um total de 12.589 atos 
de fiscalização entre os dia 1 e 
4 de abril, quando ocorreu o 
feriado prolongado de Páscoa, 
em todo Estado. A forçatare
fa realizada pela Vigilância  
Sanitária, ProconSP,  e polí
cias Civil e Militar tem objeti
vo de combater aglomerações 
e impedir o funcionamento 
irregular de estabelecimentos 
comerciais não essenciais.

A Vigilância Sanitária 
realizou, entre a noite de 

Além disso, mais cinco no
vos leitos serão abertos com 
suporte ventilatório, para 
tratamento exclusivo de pa
cientes com covid19. 

“É uma vitória para Ri
beirão Pires a instalação desse 
tanque nesse momento tão 
delicado que estamos pas
sando. Nossa capacidade de 
oxigênio aumenta cinco vezes 
mais. Isso nos dá mais tran
quilidade, visto que o oxigênio 
é fundamental, ainda mais na 
pandemia”, salientou Audrei 
Rocha, Secretário de Saúde de 
Ribeirão Pires. (RL)

quintafeira (1º) e o domingo 
de Páscoa, total de 3615 ins
peções em todo estado. As 
ações resultaram em 70 au
tuações. Na capital, foram 
realizadas fiscalizações em 
49 endereços diferentes, in
cluindo os flagrantes a três 
festas clandestinas em con
junto com a forçatarefa. Os 
fiscais fecharam 30 estabe
lecimentos no momento das 
inspeções e interditaram ou
tros sete. Além disso, 10 locais 
foram autuados. (RL)

AINDA 
É NOTÍCIA
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Braskem investe R$ 430 milhões na 
manutenção de suas unidades no ABC
Parada na produção ocorre a cada seis anos, deve durar cerca de 50 dias e mobilizar 4 mil trabalhadores temporários

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A Braskem, indústria com 
três unidades fabris no Polo Pe
troquí mico do ABC, paraliso u 
ontem (5) suas operações em 
San to André e Mauá com o ob
jeti vo de realizar a manutenção 
planejada, procedimento efe
tuado a cada seis anos que visa 
inspecionar, limpar e reparar 
equi pamentos, atualizar pro
cesso s e implementar projetos 
de mo  dernização, de forma a 
garantir que as plantas continu
em ope rando com segurança.

A parada deve durar cerca 
de 50 dias e terá investimen
tos de R$ 430 milhões, que 
se rão aplicados em cerca de 
40 projetos de melhoria e ma
nutenção do complexo.

A última manutenção ocor
reu em 2014. A que começou 
ontem vem sendo planejada 
há dois anos. O procedimento 
deveria ter sido realizado em 
setembro do ano passado, mas 
foi adiado em seis meses devi
do à pandemia de covid19.

“Tratase de um procedi
mento obrigatório para toda 
in dústria química, conforme 

determina a NR13 (Norma 
Regulamentadora nº 13). Nos
so objetivo, com a pa rada, é 
preparar nossas plantas pa ra 
funcionar pelos próximos seis 
anos com mais confiabilidade 
e segurança”, explicou Alberto 
Ama no, gerente de projetos da 
regional São Paulo da Braskem, 
ressaltando que a companhia 
também aproveita a oportuni
dade para introduzir novas tec
nologias em seus processos.

Durante a manutenção, 
par  te dos cerca de 4 mil funcio
nários da Braskem estará pre
sente e ganhará a companhia de 
ou tros 4 mil trabalhadores tem
porários de 101 empresas – a 
mai oria da região – contratadas 
pa ra a execução dos serviços.

A parada é dividida em três 
fases. Na primeira, que dura 
cinco dias, ocorre a chamada 
liberação da planta, que con
siste no desligamento dos 
equi pamentos e sua limpeza 
interna, necessária para que 
os trabalhadores possam ins
pecionálos posteriormente.

Nessa fase, o flare – sis
tema de segurança usado 
pe las in dústrias químicas, 
pe tro quí mi cas e refinarias pa

ra a queima de gases e que, 
quando acionado, provoca 
cha  mas ele vadas – vai funcio
nar com mais intensidade.

“Esse processo, que re
sulta na emissão de fumaça 
branca, é totalmente seguro 
e controla do, não oferecendo 
risco à saú de ou ao meio am
biente”, explicou Ama no.

Após a fase de manuten
ção propriamente dita, que 
dura cerca de 40 dias, ocorre 

a terceira e última fase, de re
tomada da produção, quando 
o flare voltará a ser acionado 
com mais intensidade até a 
normalização das operações.

Para que a população do en
torno não se assuste com o pro
cedimento, a Bras kem distribuiu 
30 mil panfletos explicativos e 
disponibili zou o telefone 0800
7700108 e o site www.braskem.
com.br/manutencaoplanejada 
para esclarecer dúvidas.

Divulgação/Braskem

Unidades da Braskem no ABC empregam 4 mil trabalhadores

n USINA
Entre os projetos que serão 

implementados durante a para
da figura a modernização do 
sistema elétrico que atende à 
central petroquímica localizada 
em Santo André. O projeto pre
vê a troca de turbinas à base de 
vapor por motores elétricos de 
alto rendimento, suportados 
por uma nova unidade de co
geração de energia alimentada 
por gás residual do processo 
de produção petroquímica. 

O projeto custará R$ 600 mi
lhões e será implementado em 
parceria com a Siemens, que 
vai construir a usina e operála 
por 15 anos. “A estimativa é de 
redução de 11,4% no consumo 
de água e de 6,3% nas emissões 
de CO2 (dióxido de carbono) 
na unidade”, explicou Flavio 
Chan tre, gerente de relações 
institucionais da Braskem. 

A Prefeitura de Santo An
dré dará suporte de segurança e 
trânsito durante a parada. A in
dústria é considerada atividade 
essencial no Plano São Paulo, 
do governo do Estado, de com
bate à pandemia de covid19. A 
Braskem fabrica insumos usados 
no enfrentamento da doença.

INDICADORES
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,679 R$ 5,680
Turismo R$ 5,65 R$ 5,83

Volume: R$ 29,18 bilhões
Maiores altas:  YDUQS Part ON 
(8,67%), Cia Hering ON (6,99%)
Maiores baixas:   Marfrig ON 
(-1.96%), Cemig PN (-2.04%) 
Variação em 2021: -1,26%
Variação no mês:  +0,76%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,706 R$ 6,708
Turismo R$ 6,61 R$ 6,90

Após prejuízos, LG encerra produção de celulares

Terceira maior fabricante de 
smartphones do Brasil, a sul
coreana LG anunciou ontem (5) 
que vai abandonar a produção 
de celulares em todo o mundo, 
alegando prejuízos acumulados 
de US$ 4,1 bilhões ao longo de 
quase seis anos. A notícia já 
era esperada pelo mercado, que 
aguarda o anúncio da decisão 
da empresa desde janeiro.

“Depois de avaliar todas as 
possibilidades para o futuro de 
nosso negócio de celulares, o 
headquarter (matriz) global de
cidiu fechar esta divisão, a fim 
de fortalecer sua competitivi
dade futura por meio de seleção 
e foco estratégico”, disse a LG 
Brasil em nota à imprensa.

Desde o fim do ano passado, 
rumores davam conta de que 
a companhia pretendia vender 
a divisão de celulares, o que 
não se concretizou. A empresa, 
porém, continuará nos segmen
tos de TVs e monitores, produ
tos de áudio, eletrodomésticos e 
soluções telas corporativas.

Apesar de ter saído do radar 
de muitos consumidores, a em
presa ainda tinha importância 
no mercado brasileiro. Segundo 
o Estadão apurou com fontes do 
mercado, a marca ampliou a fatia 
no mercado de smartphones no 
país e totali zou 12% em 2020, 
atrás de Samsung e Motorola.

As fontes esperam que ou tros 
participantes abocanhem a fatia 
da LG e cresçam em participação 

neste ano, sem haver redução do 
mercado. Marcas menores, como 
Asus, TCL e Positivo, podem se 
be ne ficiar nesse movimento.

Como consequência da de
sistência da LG, toda a linha de 
lançamentos de novos smart
phones da casa, incluindo o 
modelo dobrável LG Rollable, 
mostrado em janeiro durante a 
feira CES, deve ser interrompida 
e não chegará às prateleiras. Ou

tros negócios mundiais, como 
baterias e componentes auto
motivos, deverão ser o foco e de
vem absorver os trabalhadores 
da divisão de smartphones pa ra 
que não sejam demitidos.

No Brasil, o cenário é incer
to. Produtora de monitores e ce
lulares, a fábrica da LG no país, 
situada em Taubaté (SP), abriga 
cerca de mil funcionários, dos 
quais 400 na produção que está 
sendo encerrada, segundo o 
Sin dicato dos Metalúrgicos de 
Tau baté e Região (Sindmetau).

O sindicato tem reunião mar
cada com a LG para hoje.

n CONSUMIDOR
O ProconSP também pe

diu explicações. O órgão quer 
que a LG preste esclarecimen
tos sobre o encerramento da 
operação e sobre o impacto 
de sua saída sobre garantia e 
assistência técnica aos con
sumidores que já têm celulares 
da LG. A empresa tem até 9 de 
abril para responder. (AE)

Empresa tem fábrica em Taubaté com mil trabalhadores, dos quais 400 dedicados à produção de smartphones

Trabalhadores temem pelo futuro da fábrica da LG em Taubaté

Scania abre inscrições para  
Programa de Estágio 2021 

A Scania anuncia ontem 
(5) o início das inscrições para 
o Programa de Estágio 2021. 
As vagas destinamse à plan
ta da empresa em São Bernar
do, com carga horária de qua
tro ou seis horas diárias.

O Programa de Estágio da 
Scania é voltado para estu
dantes de nível técnico e supe
rior, que estejam cursando a 
partir do primeiro semestre.

Em nível superior há vagas 
para estudantes de Adminis
tração, Economia, Direito, Ciên
cias Contábeis, En genharias, 
Mar  ke ting, Publicidade e Pro  
pa  ganda, Comércio Exterior, 
Se   cretariado, Sistemas de In for 
ma ção, Análise de Sis temas, Co
municação, Relações Pú blicas, 
Psicologia, Jornalis mo, Rá dio e 
TV, Arquitetura e Gas tronomia.

Em nível técnico há vagas 
para estudantes dos cursos de 
Mecâ ni ca, Mecatrônica, Lo gís
tica, Cozinha e Nutrição.

O estágio exige conheci
mento intermediário no pa  co te 
Office e co nhe cimento básico, 

intermediário ou avançado na 
língua inglesa, confor me a ne
cessidade da vaga. A Scania não 
informou o total de vagas.

n BENEFÍCIOS
Além da bolsaauxílio, as 

vagas de estágio da Scania 
oferecem outros benefícios, 
como programa de desen
volvimento, restaurante no 
local, ônibus fretado e au xí lio
transporte, estacionamen to, 
seguro de vida, assistên cia 
médica e odontológica, am
bulatório médico, desconto 
na compra de veículo Volks
wagen e Scania Clube. A bol
sa parte de R$ 1.550.

Os interessados no Pro
grama de Estágio da Scania 
devem se inscrever no link  
www.ciadeestagios.com.
br/vagas/scania. O prazo 
final é dia 30 de abril.

O processo seletivo é com
posto de cinco fases. Os aprova
dos começarão o estágio na uni
dade de São Bernardo em agosto 
deste ano. (Reportagem Local)

Reprodução/Facebook
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Em São Caetano a redução no número de óbitos chegou a 68,4% no período. Em Santo André, a queda foi de 64,11%

Minha Cidade
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São Bernardo registrou queda de 15,2% no número de casos de coronavírus

São Caetano, Santo André 
e São Bernardo apresentaram 
queda no número de casos 
confirmados e de mortes en-
tre os dias 22 de março e 4 de 
abril. A redução mostra que a 
fase emergencial do Plano São 
Paulo, que está em vigor desde 
o dia 15 de março e segue até 11 
de abril, começou a apresentar 
resultados positivos. 

A maior redução foi em 
São Caetano. No período, a ci-
dade registrou queda de  287 
casos, redução de 68,4%, e 
11 mortes a menos (-30,6%). 
Entre os dias 22 a 28 de março 
foram 420 casos confirmados 
na cidade, e 36 óbitos. Já entre 
29 de março e 4 de abril, foram 
133 casos, e 25  mortes.

Em Santo André, entre 
os dias dia 28 de março a 3 de 
abril, a redução foi de 60,2% 
nos casos confirmados - caiu de 
2.650 para 1.594. Já a queda no 
número de óbitos foi de 64,11%, 
de 39 para 25 no período.  
A menor redução foi em São 
Bernardo. A cidade apresen-
tou queda de 15,2% nos casos. 

Entre os dias 21 e 28 de março, 
foram contabilizados 1.654 ca-
sos confirmados, e 76 óbitos. Já 
entre 29 de março e 4 de abril 
foram 1.403 casos e 64 faleci-
mentos. 

Os números de Diadema 
estão defasados já que não 
contabiliza finais de semana 
e feriado. Entre 22 de março e 
4 de abril, foram confirmados 
1,256 casos e contabilizados 
53 mortes. Desses totais, 728 
casos foram confirmados entre 
os dias 29 de março e 4 de abril. 
Foram 200 registros a mais que 
período entre dias 23 e 26 de 
março, com 528 casos, ou seja, 
27,5% a mais entre uma semana 
e outra. Já as mortes, foram  31 
nesta semana e 22 na anterior, 
portanto, nove óbitos a mais.  
Não estão nesse cálculo, os 
dias 27 e 28 de março e 2 e 3 
de abril, cujos números não 
foram divulgados até o fecha-
mento dessa matéria.

Mauá não divulgou os da-
dos para comparação entre as 
duas semanas, até o fechamen-
to desta matéria.

n FASE EMERGENCIAL
A fase emergencial do 

Plano São Paulo estabeleceu 
medidas mais duras de res-
trição à circulação pública e 
funcionamento de algumas 
atividades até o dia 11 de 
abril, inclusive parte daquelas 
classificadas como essenciais.

Desde o dia 15 de março, 
a fase emergencial determina 
toque de recolher  entre 20h e 
5h, proíbe o  acesso a parques 
e praias, além de retiradas 
presenciais de produtos em 
restaurantes e lanchonetes. 

Suspende, também, o atendi-
mento presencial em lojas de 
material de construção, as ce-
lebrações religiosas coletivas e 
atividades esportivas em gru-
po. Lojas e restaurantes só po-
dem fazer entregas a clientes 
dentro de veículos (drive thru), 
entre 5h e 20h, ou por entrega 
em sistema delivery por tele-
fone ou aplicativo.

No ABC, os prefeitos deci-
diram adotar medidas ainda 
mais restritivas. A fim de in-

Fase emergencial faz número de casos e 
de mortes por covid ter redução no ABC

Governo de São Paulo dá início à
 campanha “Vacina contra a Fome” 

Cidades do ABC iniciam vacinação de 
profissionais da força de segurança

A secretária de Desen-
volvimento Social do Estado 
de São Paulo, Célia Parnes, 
acompa nhou na manhã 
desta segunda-feira (5) as 
primeiras doações de ali-
mentos não perecíveis para 
a campanha “Vacina contra 
a Fome”, no posto drive-thru 
de vacinação localizado no 
Paço de São Bernardo. A ação 
marcou o início da mobiliza-
ção em todo o Estado.

“O engajamento dos mu-
nicípios paulistas e de toda a 
população nessa importante 
campanha de combate à fome 
é força motriz para enfrentar-
mos juntos esta pandemia, 
garantindo alimento no prato 
de muitas famílias em situa-
ção de vulnerabilidade”, de-
stacou Célia Parnes.

A campanha, promovida 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social, visa sensibilizar e mo-
bilizar a população paulista 
apta à imunização contra a co-
vid-19 para que doe alimentos 

A vacinação de profissionais 
da Ssegurança contra a covid-19 
foi iniciada nesta segunda-feira 
(5) em ao menos três cidades 
do ABC: São Caetano, Santo 
André e Ribeirão Pires.  Em São 
Caetano, segundo a prefeitura, 
1,5 mil policiais civis, militares, 
bombeiros, guardas civis mu-
nicipais e agentes da Defesa 
Civil, entre outros, receberão a 
primeira dose na 3ª Companhia 
da Polícia Militar.

As doses são encaminha-
das diretamente à Secretaria 
Estadual de Segurança, que faz 
a identificação dos profission-
ais conforme linha de atuação, 
em articulação com os gestores 
locais. A Secretaria Municipal 
de Saúde disponibiliza equipes 
para a vacinação, que ocorre das 
8h às 18h, até sexta-feira (9).

Em Santo André, as equipes 
da prefeitura vão até os locais 
de trabalho desses profission-
ais. A cidade pretende imuni-
zar todos os trabalhadores do 
setor até o dia 12 deste mês.  
Cerca de 2 mil policiais milita-
res, civis, técnico-científicos e 

não perecíveis nos postos de 
vacinação. Os alimentos ar-
recadados serão distribuídos 
às famílias em maior vulnera-
bilidade social e insegurança 
alimentar.

Até o momento, 408 mu-
nicípios paulistas já aderiram 
à campanha, inclusive os da 
região do ABC. Desde 20 de 
março, por exemplo, São Ber-
nardo já contava com uma 
campanha de arrecadação nos 
cinco postos de vacinação. A 
campanha já contabiliza, até 
o momento, 5 toneladas de 
alimentos. 

Foram distribuídos 300 
kits de alimentação para famí-
lias referenciadas no Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e para as en-
tidades do terceiro setor da 
cidade, que estão fazendo as 
entregas em seus territórios 
para famílias em alta vulnera-
bilidade social.

SANTO ANDRÉ
Na região, a pioneira na 

arrecadação de alimentos em 

federais, GCMs, bombeiros e 
agentes penitenciários serão 
vacinados até o fim desta se-
mana. A imunização ocorre de 
forma centralizada, no quartel 
do 6º Batalhão da Polícia Mili-
tar, com agendamento prévio 
das próprias corporações. 

n GUARDA MUNICIPAL
Ribeirão Pires precisou de 

apenas desta segunda-feira 
para vacinar todos os 111 
Guardas Civis Municipais 
(GCMs) da cidade contra a 
Covid. Desse total, 47 guardas 
foram vacinados pelo próprio 
município e 64 receberam o 
imunizante no 30º Batalhão da 
Polícia Militar, em Mauá. 

“É um alívio para todos nós 
profissionais que estamos diari-
amente pelas ruas, cuidando do 
nosso povo, mesmo com o sac-
rifício das próprias vidas”, cele-
brou o comandante da Guarda 
Municipal, Sandro Torres.

Desde o início da pandemia, 
45% do efetivo da GCM de Ri-
beirão Pires já foi contaminado 
pela Covid, o que mostra o risco 

postos de vacinação drive-
thru foi Santo André. Até 
o final de março, a cidade 
já tinha arrecada mais de 
3,5 toneladas de alimentos. 
Na vizinha, Mauá, a prefei-
tura quer ampliar a rede de 
solidariedade para ajudar 
milhares de famílias na ci-
dade que tiveram a situa-
ção agravada neste período 
de pandemia com a perda 
de renda, o que aumentou 
o número de pessoas em 
vulnerabilidade. Por isso, 
foi lançada na cidade nesta 
segunda-feira a campanha 
‘Mauá na luta contra a fome’. 

O mesmo já acontece em  
Diadema, e Rio Grande da 
Serra. Em Ribeirão Pires, o 
Supermercado Joanin aderiu 
à rede de solidariedade em 
prol da arrecadação de ali-
mentos não-perecíveis e no 
último sábado foram doados 
210kg de mantimentos por 
solidariedade dos clientes. A 
ação segue até dia 9 de abril 
na unidade do Supermercado. 
(Reportagem Local)

para os profissionais que estão 
na linha de frente combatendo 
as aglomerações e festas clan-
destinas. 

n SÃO PAULO
Em São Paulo, os profissio-

nais em atividade das forças de 
segurança do Estado também 
receberam a primeira dose da 
vacina CoronaVac contra a co-
vid-19 nesta segunda-feira. A 
aplicação das primeira doses 
ocorreu na sede da Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco, 
na zona Norte da cidade de São 
Paulo. De acordo com o governo 
do Estado, até o próximo dia 15 
todos os 180 mil profissionais já 
terão recebido a primeira dose 
da vacina. 

“Eles são a linha de frente, 
são aqueles que estão em con-
tato com o público, e queria de-
stacar todos esses profissionais 
e agradecer pelo esforço, pela 
dedicação, pelo desprendimen-
to que têm feito neste período 
de pandemia”, destacou o go-
vernador de São Paulo, João 
Doria. (Reportagem Local)

Educação de 
Ribeirão Pires reforça 

orientações por 
telefone e e-mail
A Secretaria de Educação de 

Ribeirão Pires retomou nesta 
segunda-feira (5) os atendi-
mentos ao público, das 8h30 às 
17h, por telefone (4828-9600) 
e por e-mail (sec@ribeiraopires.
sp.gov.br). Os atendimentos 
presenciais permanecem tem-
porariamente suspensos – re-
forço às medidas de prevenção 
ao coronavírus.

Nas unidades escolares, o 
atendimento às famílias e alu-
nos também está sendo feita 
por telefone, e-mail ou outros 
canais utilizados, como What-
sApp. As atividades do ensino 
remoto seguem em andamen-
to, de acordo com o calendário 
letivo. A programação está 
sendo disponibilizada por meio 
da plataforma online Educa 
Ribeirão. Para estudantes que 
não têm acesso à internet, o 
conteúdo impresso é disponibi-
lizado para a retirada nas esco-
las. (Reportagem Local)

tensificar o iso lamento social, 
os chefes de Executivo decidi-
ram antecipar quatro feria dos 
municipais, que se somaram 
ao feriado nacional da Paixão 
de Cristo (2) e a dois finais de 
semana, totalizando nove dias.

Os serviços essenciais ti-
veram de que encerrar as ativi-
dades às 17h durante o perío-
do.  A circulação de pessoas e 
veículos ficou restrita das 22h 
às 4h e o transporte público 
suspenso das 22h às 4h.

WILSON DE SÁ ESPECIAL PARA
O DIÁRIO REGIONAL
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Tempos pandêmicos inspiram peça 
‘Terra em trânsito’, de Gerald Thomas
Versão audiovisual terá exibições gratuitas aos sábados e domingos, às 20 horas, até o dia 25 

Os tempos são outros e os 
problemas foram remodelados 
por certas variações, algumas de-
las bem piores. Quando Gerald 
Thomas escreveu a peça Terra em 
Trânsito, em 2006, se tratava de 
um manifesto contra o presiden-
te americano George W. Bush e 
a ressaca ainda latente do aten-
tado às torres gêmeas do World 
Trade Center, em Nova York. 
Passados 15 anos, o dramaturgo 
e diretor arremessa suas palavras 
como petardos a Donald Trump, 
que, mesmo fora da Casa Branca, 
é revivido por seus seguidores, 
um deles o presidente brasileiro 
Jair Bolsonaro. 

“Não gosto da obrigação de 
atualizar a minha obra, o que 
precisa ser dito continua ali, eu 
tive é que me adaptar a outras 
condições de trabalho”, afirma 
o artista, sobre a versão digi-
tal da peça, que estreia dia 10 
no YouTube. “Não adianta 
brigar, o resultado é limitado, 
precário, temos uma câmera 
estática, por que eu vou querer 
sofisticar algo que vai ser visto 
em uma telinha de celular.”

Em Terra em Trânsito, uma 
estrela do canto lírico (repre-
sentada por Fabiana Gugli) está 

trancada em seu camarim pouco 
antes de interpretar a ária Liebes
tod, da ópera Tristão e Isolda, e 
perde gradativamente a noção 
da realidade. Ela exagera nos 
ansiolíticos, trava um diálogo 
alucinado com seu cisne (o ator 
Marcos Azevedo) e percebe que 
foi esquecida, que dali não sairá 
jamais, como qualquer habi-
tante da Terra, isolado em casa, 
enquanto o coronavírus assom-
bra a humanidade. “Tudo o que 

era metalinguagem virou reali-
dade, o Brasil é alimentado por 
Big Brother e redes sociais e nós 
passamos a viver diante de um 
espelho, como o do camarim da 
personagem”, justifica Fabiana, 
que foi indicada para o Prêmio 
Shell de melhor atriz pela mon-
tagem original.

Na versão audiovisual, que 
terá exibições gratuitas aos sába-
dos e domingos, às 20h, até o dia 
25, e ficará disponível durante o 

mês de maio, o trabalho, claro, 
precisou ser adequado ao proto-
colo pandêmico.

Thomas, direto de seu apar-
tamento em Nova York, co-
mandou Fabiana, que, diante 
da tela do computador, fez da 
sala de sua casa, em São Paulo, 
o espaço cênico. “Recuperei a ca-
deira usada no cenário de Rainha 
Mentira, peguei uma mesa em-
prestada com a minha mãe e 
fomos nos adequando ao que era 

Fabiana Gugli foi indicada para o Prêmio Shell de melhor atriz pela montagem original

Fábio de Melo traz lições de valor neste momento de muitas perdas
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Paulo Gustavo 
segue estável 

O ator Paulo Gustavo, 42, 
segue estável após o uso de 
terapia por Oxigenação por 
Membrana Extracorpórea 
(ECMO), segundo comunica-
do enviado à imprensa nesta 
segunda-feira (5). O humo-
rista está internado com co-
vid-19 desde o dia 13 de mar-
ço, no Rio de Janeiro.

Segundo boletim médico, 
o ator continua o tratamento 
com o “pulmão artifical” e foi 
submetido a uma pleurosco-
pia no último sábado, a qual 
permite ver o espaço entre as 
membranas que revestem os 
pulmões e caixa torácica.

“Desde os reajustes rea-
lizados, Paulo Gustavo tem 
apresentado estabilidade. 
A evolução clínica teve - es-
pecialmente nas últimas 24 
horas - sinais de evolução pro-
gressiva que geraram otim-
ismo na equipe médica”, disse 
o comunicado.

“Anteontem pela manhã o 
paciente foi submetido à uma 
pleuroscopia, quando foi iden-
tificada uma fístula bronco-
pleural que impedia a adequa-
da ventilação mecânica, tendo 
sido imediatamente corrigida. 
Desde então, alguns impor-
tantes sinais clínicos e labora-
toriais de melhora tornaram-
se mais evidentes.” (AE)

No Sbt

coNtRA A covid

Volta das gravações 
da   ‘A Praça é Nossa’

Mariah Carey  
é vacinada 

Carlos Alberto de Nóbre-
ga, de 84 anos, comemorou o 
fato de voltar a gravar A Praça 
é Nossa, no SBT, um ano após 
o anúncio de pandemia do 
novo coronavírus. O apresen-
tador usou as redes sociais no 
sábado, dia 3, para dar a notí-
cia aos internautas. “Tirei a 
barba. Sabe por quê? Porque 
no dia 13 estou gravando o 
primeiro inédito do ano! Va-
mos começar tudo de novo. 
Fiquei mais jovem, fala a ver-
dade, né?”, brinca, em vídeo 
que publicou no Instagram.

O humorista foi internado 
no fim de fevereiro deste ano 
no Hospital Sírio Libanês, na 
capital paulista após testar 
positivo para a covid-19. A 
esposa dele, a médica Renata 
Domingues de Nóbrega, de 
42 anos, já estava no local dois 
dias antes, também por causa 
do vírus. (AE)

Mariah Carey, que tem 52 
anos, postou em suas redes so-
ciais o vídeo do momento em 
que recebeu a primeira dose 
da vacina contra covid-19, 
nos Estados Unidos. Nervosa 
por causa da injeção, a cantora 
soltou uma nota aguda no mo-
mento da picada. “Eles estão 
aqui com um discurso médico. 
Estou ansiosa, mas um pouco 
nervosa de tomar essa injeção”, 
começou Mariah, se aprontan-
do para receber a vacina e afir-
mando que a equipe estava fa-
zendo uma distração para ela. 
“Vocês sabem como eu sou, 
estou apenas falando para não 
prestar atenção nisso”. (AE)

O melhor 
anuncio é 
aquele seu 
cliente vê! 

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000
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necessário”, conta ela, que só en-
controu pessoalmente o diretor 
de filmagem, Leon Barbero, na 
véspera do registro. O problema 
foi driblar as cons tantes falhas de 
conexões da internet e convenc-
er o criador de Terra em Trânsito 
de que, no final das contas, tudo 
daria certo, não seria uma ver-
gonha. “É difícil para o Gerald 
abrir mão das convicções artísti-
cas e é lógico que seria o melhor 
cameraman de seu próprio tra-
balho, mas, neste momento, é 
impossível pensar em trazê-lo 
ao Brasil”, declara Fabiana, que 
conhece bem o seu gênio, afinal, 
os dois foram casados por sete 
anos e trabalharam juntos em 13 
espetáculos.

 Thomas pode realmente ter 
pouca paciência com o teatro na 
pandemia, mas nem por isso es-
nobou uma nova investida. “Es-
pero ter de fazer isso por pouco 
tempo”, avisa. Com a mesma 
Fabiana Gugli, ele prepara Trilo
gia Beckett, uma reunião de três 
peças curtas do dramaturgo ir-
landês, Aquela Vez, Cadeira de 
Balanço e Footfalls, que será exi-
bida pelo canal do Sesc e, em um 
futuro possível, montada pres-
encialmente. (AE)

Reprodução/Youtube

Divulgação

O epílogo da vida nas reflexões 
do padre Fábio de Melo

De pé, Ana. Deitada, Sofia. 
Enfermeira e paciente. Uma, 
inteira. A outra, aos pedaços. É 
a partir deste encontro que o 
padre Fábio de Melo mergulha 
em profundas reflexões sobre 
a morte. O novo livro é, na ver-
dade, uma ode à vida. Em A hora 
da essência, o sacerdote analisa a 
importância de reconciliar-se 
com si mesmo e valorizar a vida 
antes que seja tarde demais.

A história começa antes 
mesmo de Sofia conhecer sua 
companheira de quarto, que 
espontaneamente, sem mais 
explicações, decide dedicar par-
te de suas férias para cuidar da 
paciente recém-chegada. Inter-
nada às pressas, a protagonista 
se depara com a notícia de que 
não irá sobreviver ao câncer, 
diagnosticado inicialmente no 
pâncreas, mas que acometeu 
também outros órgãos.

Após os momentos iniciais 
de solidão, já com a presença 
da enfermeira ao seu lado, Sofia 
passa a refletir sobre o passado, 

emergindo boas lembranças, 
mas também às cicatrizes de-
ixadas por escolhas que hoje 
percebe equivocadas. Após 
um casamento de muitos anos 
terminar, ela passou erronea-
mente a culpar o único filho, 
que acabou fugindo de casa.

Por conta da doença in-
esperada, Sofia então não teve 
tempo de conseguir infor-
mações sobre o paradeiro do 
filho, aumentando o tormento 
naquele que seria seu leito de 
morte. Neste processo, toma 
atitudes para recuperar o que 
havia deixado para trás e encon-
trar sua verdadeira essência.

A hora da essência é um lan-
çamento da Editora Planeta, 
responsável pela publicação dos 
outros títulos do padre Fábio 
de Melo. Autor de best-sellers, 
o sacerdote se dedica à evan-
gelização também por meio da 
arte, como escritor, cantor e 
compositor, e, ainda, como pro-
fessor universitário. (Reporta-
gem Local)
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Segundo a OMS, cerca de 32 milhões de crianças, no mundo, têm algum tipo de deficiência auditiva

Em mães com anemia ferropriva sobe o risco de ter filhos autistas

Plano de saúde na pandemia é tema de live da ACISA
Desde que começou a 

pandemia, muitos usuá
rios de planos de saúde 
têm sido surpreendidos 
com cobrança de valores 
abusivos por conta de glo
sas referentes à falta de 
cober tura de alguns trata
mentos não acordados em 
contrato. Essa situação 
também envolve empre
sas que oferecem plano 
de saúde como benefício a 
seus funcionários.

 Diante do crescente 
número de reclamações 

e dúvidas geradas a respei
to desse assunto, a ACISA 
 Associação Comercial e 
Industrial de Santo André 
realizará live   na próxi
ma quintafeira (8), às 17 
horas, com transmissão pe
los canais do YouTube.com/
ACISASA e Facebook.com/
ACISA/live.

 Nesse dia, Ari Barcellos, 
CEO da Dental Plus e vice
presidente de Ação Política 
e Institucional da ACISA, 
receberá Fábio Gerevini, di
retor da ACISA e CEO da FG 

Company Corretora de Se
guros, empresa com 23 anos 
de tradição e especializada 
na área de benefícios e se
guros para os mais diversos 
segmentos empresariais.

 
n AÇÕES
As lives são uma das 

ações promovidas pela Aca
demia de Negócios e Inova
ção da associação comercial 
andreense, criada a partir de 
uma parceria com renoma
das instituições da região 
do ABC, como Strong Esags, 

Vazio existencial na 
terceira idade: como 

lidar e superar
A velhice chegou, e 

agora? Incertezas e medos 
como a morte, solidão e 
perda de independência 
são a porta de entrada à 
terrível sensação de vazio 
existencial em idosos. 
Lidar com estes senti
mentos e angústias é um 
grande desafio e requer 
uma jornada diária em 
busca da evolução pessoal.

No novo livro Idosos e Es-
piritualidade, a gerontóloga 
e psicoterapeuta holística 
Lígia Posser compartilha um 
método que desenvolveu 
para os idosos aprimora
rem o autoconhecimento e 
o autocuidado. O propósito 
é que possam desfrutar a 
chamada melhor idade com 
mais plenitude e autonomia.

Links para compra: https://
bit.ly/31NJbP7 e https://
amzn.to/31PIbKy. (RL)

É possível prevenir o autismo na gestação? Alguns fatores podem aumentar o risco

Mesmo que o Teste da Orelhinha não tenha apresentado alterações na audição do recém-nascido, é fundamental que a criança 
passe por novos exames ao menor sinal de atraso na fala, pois a perda auditiva pode ser genética ou consequência de remédios

 A perda auditiva pode trazer 
diversos prejuízos a uma criança 
e um deles é no desenvolvi mento 
da fala. É importante que os 
pais fiquem atentos aos sinais 
de atraso na linguagem oral nos 
primeiros dois anos de vida para 
que não haja efeitos negativos no 
desenvolvimento infantil; efeitos 
estes que podem acarretar em 
problemas por toda a vida.

Muitos pais só buscam 
tratamento para o problema 
de audição dos filhos quando 
outros sintomas começam a 
surgir. Apesar de o atraso na 
fala e a falta de diálogo serem 
os sinais mais importantes de 
perda auditiva, eles relacionam 
esses problemas, muitas vezes, 
a outras causas. Diagnósticos 
equivocados e o costume de es
perar que a criança desenvolva 
o diálogo naturalmente podem 
causar danos irreparáveis na in
fância e até na vida adulta; além 
de atrasar o tratamento da alte
ração auditiva.

“Quanto antes for feito o di
agnóstico, maiores as chances de 
a criança ter um bom desenvolvi
mento, com melhores resultados 
no processo da reabilitação audi

O Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) é um conjunto 
de sinais e sintomas que afetam 
o neurodesenvolvimento in
fantil, com diferentes níveis de 
gravidade. Em todos os casos, 
há duas condições que se apre
sentam, que são a dificuldade 
de comunicação e o comporta
mento repetitivo ou restrito.

Não se sabe, ao certo, a 
causa do autismo – e estudos 
apontam para situações mul
tifatoriais, como má formação 
cerebral, fatores ambientais 
e genética, sendo que os pes
quisadores também avaliam 
as condições da gestação e da 
saúde materna como fatores 
de grande impacto no desen
volvimento do TEA.

A ginecologista e obstetra 
Mariana Rosario, membro do 
corpo clínico do Hospital Albert 
Einstein, explica que quando 
o autismo existe pela condição 
genética, não há como os obs
tetras intervirem diretamente, 
porque não existem exames 

tiva. Assim, o desempenho co
municativo pode ser alcançado 
mais rapidamente; muito próx
imo ao de crianças com audição 
dentro da normalidade”, explica 
a Fonoaudióloga Marcella Vidal, 
Gerente de Audiologia Corpora
tivo, Telex Soluções Auditivas. 
Segundo a especialista, “o diag
nóstico pode ser feito com uma 
audiometria, exame que detecta 
a perda auditiva na maioria dos 
casos, dependendo da idade e da 
colaboração da criança”.

Com o passar do anos, por 
causa da dificuldade de diálogo 
com outras pessoas, a perda 
de audição não tratada afeta a 
socialização, a autoestima, o 
desenvolvimento cognitivo e a 
alfabe tização. Não raro, há pes
soas que só identificam a per
da auditiva na universidade e 
descobrem que a dificuldade de 
aprendizagem ou até mesmo 
o déficit de atenção diagnosti
cado na infância e adolescência 
eram causados, na verdade, por 
problemas na audição.

“O processo de maturação 
do sistema auditivo central 
ocorre durante os primeiros 
anos de vida. Por isso, a estimu

lação sonora neste período de 
maior plasticidade cerebral é 
imprescindível, já que para ha
ver aprendizado da linguagem 
oral e, consequentemente, o 
desenvolvimento intelectual, 
emocional e de habilidades, é 
preciso que as crianças interajam 
com seus interlocutores e, assim, 
estabeleçam novas conexões 
neurais. É importante enfatizar 
também que há diferenças en
tre ouvir e escutar. Os sons que 
entram pelas orelhas precisam 
fazer sentido, ter significado”, 
pontua a Fonoaudióloga Mar
cella Vidal, que é especialista em 
audiologia infantil.

Mesmo que ao nascer a cri
ança tenha passado pelo Teste da 
Orelhinha sem apresentar alter
ações, ao menor sinal de atraso 
na fala é importante que ela seja 
examinada por um otorrinola
ringologista e um fonoaudiólo
go, pois a perda auditiva pode ser 
genética ou progressiva, ou mes
mo ser causada por medicamen
tos ototóxicos, se manifestando, 
portanto, ao longo da infância.

Exames como o PEATE 
frequência específica (Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco 

Problemas de audição podem 
causar atraso na fala das crianças

Daniel Reche/Pixabay 

Pexels/Pixabay 

específicos para detecção de al
gum gene que possa indicar o 
distúrbio previamente. Porém, 
algumas condições da saúde 
da mulher podem indicar ao 
médico que terá mais chance 
de ter um filho autista, poden
do ser prevenidas.

Mães com anemia ferro

priva, por exemplo, têm maior 
chance de ter filhos autistas. 
“Isso porque a ausência de Fer
ro pode causar o problema. Esse 
nutriente é fundamental para o 
desenvolvimento do feto, sendo 
envolvido em várias estruturas, 
inclusive na formação cerebral. 
É fundamental que a mãe seja 

avaliada em toda a gestação, 
com exames bioquímicos de 
Ferro Sérico e Ferritina, com 
especial atenção ao terceiro tri
mestre gestacional, quando ela 
mais consome esse elemento”, 
alerta a médica.

O excesso de ácido fólico no 
organismo materno e a falta de 
metilfolato também podem le
var ao autismo. O metilfolato é 
a versão metabolizada do ácido 
fólico, essencial para a forma
ção do tubo neural do bebê, 
entre outras estruturas. Deve 
ser suplementado na mãe e no 
pai pelo menos três meses an
tes da concepção e, na mãe, du
rante toda a gestação, em doses 
adequadas às necessidades da 
gestante. O que ocorre é que 
ain da existem médicos que 
suplementam as mulheres com 
ácido fólico e muitas delas cu
jos organismos não produzem 
a enzima capaz de transformar 
ácido fólico em metilfolato. “As
sim, o nutriente não é absor
vido adequadamente e quando 

há excesso de ácido fólico ou 
falta de metilfolato no organ
ismo, pode aumentar a chance 
de autismo”, destaca Mariana.

Quem já tem um filho 
autista também tem grande 
chance de ter mais um filho 
com o mesmo transtorno – e 
algumas medidas devem ser to
madas para minimizar o risco, 
embora não haja garantia de 
que ele será completamente 
evitado. “O casal precisa es
tar cien te dessa possibilidade. 
Aumentamos a suplementa
ção de ferro e metilfolato, mas 
não podemos garantir que 
outros filhos não sejam autis
tas justamente pela questão 
genética”, explica a médica.

Alguns estudos apontam 
para os processos de fertiliza
ção como fator de maior risco 
para autismo. “Ainda são in
conclusivos, mas pode haver 
alguma relação. A Medicina 
ainda tem bastante a pesqui
sar, neste caso”, conclui. (Re
portagem Local)

Encefálico), avaliação compor
tamental, Imitanciometria e 
PEAEE (Potencial evocado au
ditivo de estado estável) serão 
avalia ções importantes, poden
do auxiliar no diagnóstico da 
perda auditiva, servindo como 

ponto de partida para que o 
otorrino e o fonoaudiólogo, jun
tos, indiquem o tratamento mais 
ade quado para cada caso.

Dados da Organização Mun
dial de Saúde (OMS) apontam 
que aproximadamente 32 mi

lhões de crianças, no mundo in
teiro, têm algum tipo de deficiên
cia auditiva, sendo que 40% dos 
casos ocorrem devido problemas 
genéticos e 31% por infecções, 
como sarampo, rubéola e me
ningite. (Reportagem Local)

Observatório Econômico 
da USCS, Sebrae, UFABC 
Jr –Consultoria Especia
lizada em Gestão Empre
sarial, Coalizão ABC Digi
tal e CRASP Educa.

 Com mais de 4 mil as
sociados e uma das asso
ciações comerciais mais 
antigas do Estado de São 
Paulo, a ACISA está loca
lizada na avenida XV de 
Novembro, 442  Centro 
 Santo André, com esta
cionamento no local. (Re
portagem Local)
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Prefeitura do  
MunicíPio de diadeMa

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO  
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E A SPDM. A Prefeitura Municipal de Diadema tor-
na público o 7º Termo Aditivo do Convênio, entre a 
PMD, por intermédio da Secretaria de Saúde, e a 
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Me-
dicina – SPDM. Objeto: Desenvolvimento de Ações 
e Programas de Saúde junto ao Sistema Único de 
Saúde no Município. Vigência: período de 06 (seis) 
meses, com a convalidação dos atos praticados a 
contar de 01/01/2021 (01/01/2021 a 30/06/2021). 
PE nº 21.101/2016.
RESOLUÇÃO N° 09/2021 – CMDCA - DISPÕE 
sobre a continuidade de  escala de atendimento 
emergencial do Conselho Tutelar; Considerando 
a Lei Ordinária Nº 3.725 de 09 de março de 2018, 
que dispõe sobre a Política Municipal de Atendi-
mento aos Direitos da Criança e do Adolescente; 
Considerando a Resolução Nº 03 de 01 de abril 
de 2019, que dispõe sobre o Regimento Interno do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA; Considerando o Regimen-
to Interno dos Conselhos Tutelares; Considerando 
o Decreto Estadual nº 65.545, de 03 de março de 
2021; Considerando o Decreto Municipal nº 7894 de 
12 de março de 2021 e sua ratificação através do 
Decreto nº 7904, de 01 de abril de 2021; Conside-
rando a Resolução CMDCA nº 08/2021 de mesmo 
teor com período até 31de março de 2021;  Consi-
derando a importância de serem adotadas medidas 
preventivas de enfrentamento ao novo Coronavírus 
(COVID-19); O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente – CMDCA de Diadema, no 
uso e gozo de suas atribuições legais; RESOLVE: 
Artigo 1º - Fica estabelecida a continuidade de es-
cala de atendimento emergencial para as 3 (três) 
unidades dos Conselhos Tutelares do Município à 
partir de 05/04/2021, enquanto permaneça as res-
trições adotadas pelo Município para enfrentamento 
à pandemia de COVID-19. § 1º - Os atendimentos 
presenciais nas Unidades do Conselho Tutelar du-
rante o período mencionado no caput serão reali-
zados mediante agendamento prévio, priorizando o 
atendimento das situações emergenciais. § 2º- As 
unidades do Conselho Tutelar funcionarão no míni-
mo com 2 (dois) conselheiros tutelares que estarão 
presencialmente na sede e 3 (três) em regime de 
teletrabalho, podendo estes últimos serem aciona-
dos para comparecimento na sua respectiva sede 
para realização de atendimento, excetuando-se o 
conselheiro tutelar que cumpriu escala de plantão no 
dia anterior. § 3º- O horário de funcionamento das 
Unidades do Conselho Tutelar será das 08h00 às 
17h00. Artigo 2º - As Unidades do Conselho Tutelar 
deverão apresentar escala de revezamento semanal 
para o CMDCA, impreterivelmente até a sexta-feira 
da semana anterior. Parágrafo Único -  A escala de 
revezamento referente a semana de 05/04 a 09/04 
deverá ser entregue até terça-feira, dia 06/04. Arti-
go 3º - As formações do conselho tutelar e reuniões 
com a rede socioassistencial estão suspensas de 
forma presencial no período à partir de 05/04/2021, 
enquanto permaneça as restrições adotadas pelo 
Município para enfrentamento à pandemia de CO-
VID-19, devendo ser adotada a modalidade remota 
para realização das mesmas. Artigo 4º - Esta reso-
lução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Diadema, 06 de abril de 2021. Fabiana de Jesus 
Souza Ramos - Presidente do CMDCA

Portaria nº 0006, o Secretário de Transportes do 
Município, de Diadema, no uso de suas atribuições 
legais e, considerando o disposto nos artigos    24 
e 280, §4º do Código de Trânsito Brasileiro, Lei Fe-
deral nº 9.503/97. Resolve Art. 1º - Nomear como 
agente da autoridade de trânsito, o agente de fis-
calização de trânsito do Município de Diadema, Sr. 
Everaldo Souza, Prontuário nº 11.274, ocupante do 
cargo de Agente Fiscal II, para exercer a fiscalização 
do trânsito, autuar e aplicar as medidas administra-
tivas cabíveis pelas infrações previstas na legisla-
ção de trânsito, de competência do Município, Art. 
2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema 05 de abril de 2021. José Evaldo Gonçalo, 
Secretário de Transportes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
Acha(m)-se aberta(s) no Serv. de Compras desta 
Prefeitura, a(s) seguinte(s) licitação(ões):
Pr. Eletrônico: 027/2021 - PC: 0335/2020. Objeto: 
R. de P. p/o Forn. de Dietas Enterais e Fórmulas 
Infantis (Uso Hospitalar, Ação Judicial e Outros 
Usos). Agendado para: 19/04/2020 às 09h00. Pr. 
Eletrônico: 026/2021 - PC: 0280/2020. Objeto: R. de 
P. p/o Forn. de Colunas Metálicas e Afins p/uso da 
Sinalização Vertical e Semafórica. Agendado para: 
19/04/2020 às 09h00. Pr. Eletrônico: 014/2021 - PC: 
024/2021. Objeto: Contrato de Prest. de Serv. de 
Seguro de Vida em grupo p/os Guardas Civis Mu-
nicipais e Patrimoniais de Diadema. Agendado para: 
16/04/2021 às 09h00. Pr. Eletrônico: 025/2021 - PC: 
022/2021. Objeto: R. de P. p/o Forn. de Sacos p/
Exumação para uso do Serviço Cemiterial. Agen-
dado para: 16/04/2021 às 09h00. Informações, e/ou 
retirada Edital completo, mediante pagamento das 
cópias, sito no Serv. Compras da PMD, R. Almiran-
te Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Diadema, em dias 
úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-7799 ou no site. 
www.diadema.sp.gov.br
Pr. Eletrônico: 0166/2020 - PC: 0112/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Todos os Itens fo-
ram homologados na publicação no DIARIO REGIO-
NAL do dia 01/12/2020 entre Município Diadema e 
as empresas abaixo, nos resumos a seguir: Ata RP 
50/2021 – INTERJET COMERCIAL EIRELI - Pzo 
entrega:05 (cinco)dias úteis. Vigência: 12 meses a 
partir desta publicação. 
ERRATA
Pr. Eletrônico: 0213/2020 - PC: 0274/2020. Objeto: 
Forn. de Insumos Odontológicos. Na publicação do 
Diário Regional do dia 27/03/21, Onde se-lê: Pr. Ele-
trônico: 0/2020, lê-se: Pr. Eletrônico: 0213/2020.
PC: 0191/2020 – Pr. Eletrônico: 0121/2020. Resumo 
Rerratificação da Ata RP 272/2020 entre Município 
Diadema e Futura Com. Produtos Médicos e Hospi-
talares Eireli p/Fornecimento de Medicamentos. Fica 
retificada a cláusula 1ª a Ata inicial, p/ constar a ra-
zão social: FUTURA COM. PRODUTOS MÉDICOS 
E HOSPITALARES EIRELI a partir de 03/03/2020.
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE: 
05 DE ABRIL DE 2021: PORTARIAS: 1016, EXO-
NERA a contar de 13.03.21 JOSÉ JACINTO DE 
OLIVEIRA, Prontuário nº. 119727, Assistente de 
Diretoria, SS. 1017, NOMEIA a contar de 13.03.21 
JOSÉ JACINTO DE OLIVEIRA, RG nº 124964989, 
Assistente de Secretaria, SS. 1018, EXONERA a 
contar de 13.03.21 TATIANA FERREIRA DA SILVA, 
Prontuário nº. 119565, Chefe de Divisão, SS. 1019, 
NOMEIA a contar de 13.03.2021 TATIANA FERREI-
RA DA SILVA, RG nº 30.863.046-4, Assistente de 
Diretoria, SS. 1020, REVOGAR a Portaria nº 1.000, 
de 19.03.21. 1021, NOMEIA a contar de 13.03.21 
NANCI DO CARMO, RG nº 4.207.509-7, Chefe de 

Divisão, SS. 1022, NOMEIA a contar de 01.04.21 
BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, RG nº 
40.298.563-1, Chefe de Divisão, SS.
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Terça-feira, 6 de abril de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS
 Diadema

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

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

 
Faço saber que pretendem se casar 

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

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

Diadema, 6 de abril de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

GENILSON SOUSA E SILVA e ROZIEDINA 
NASCIMENTO ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de moinho, nascido em São Raimundo Das 
Mangabeiras - MA, aos 10/07/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SIVIRINO CAVAL-
CANTE DA SILVA e de MARIA NATIVIDADE 
DE JESUS SOUSA E SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, atendente, 
nascido em São Raimundo Das Mangabeiras - 
MA, aos 15/09/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RAIMUNDO FELIX DE ARAUJO 
e de MARIA DAS MERCEDES DO NASCI-
MENTO ARAÚJO;

JAIRO ALMEIDA DE JESUS e BERNARDINA 
DA SILVA NETA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, manutenção 
predial, nascido em Castro Alves - BA, aos 
28/08/1987, residente em Diadema - SP, filho 
de GERALDO DE JESUS e de ROSÁLIA 
FERNANDES DE ALMEIDA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de máquinas, nascido em Serra Grande - PB, 
aos 11/09/1986, residente em Diadema - SP, 
filho de FRANCISCO PEDRO DE SOUZA  e de 
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO;

BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA e 
SABRINA SILVA SOUSA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, divorciado, líder 
de estoque, nascido em Diadema - SP, aos 
02/05/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ FLORENCIO DA SILVA e de MARIA 

DE FATIMA DA ROCHA LIMA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em Diadema - SP, aos 19/07/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTO-
NIO SILVA SOUSA e de SHEILA SAMARA DA 
SILVA SOUSA;

ISAIAS DA SILVA SANTANA e KARINE JUSTO 
DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, divorciado, segurança, nascido 
em Barreiros - PE, aos 08/07/1964, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL LAU-
RINDO SANTANA e de LINDAURA DA SILVA 
SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora, nascido em 
Diadema - SP, aos 01/10/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALDIR GOMES DE 
JESUS e de HILDA ROMUALDO JUSTO;

SELMO SEVERINO DA SILVA e JACIRA 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 
17/11/1965, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEVERINO ALMIRO DA SILVA e de MARIA 
DA SOLIDADE DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
farmácia, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/04/1972, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS e de 
MARIA APARECIDA DOS SANTOS;

IAGO ORTIZ ESTAVSKI SILVA e AMANDA 
BARROSO, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, estoquista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 27/04/1994, residente 
em Diadema - SP, filho de DANILO ESTAVSKI 
DA SILVA e de EVERLIN MARTINS ORTIZ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, 
aos 13/06/1994, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSINO BARROSO e de MARIA EMI-
LIA DA CONCEIÇÃO BARROSO;

SERGIO DONISETE ALBINO e ROSELI APA-
RECIDA DO PRADO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 08/07/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDI-
TO ALBINO e de ANA PERES DOS SANTOS 
ALBINO; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 08/08/1964, residente em DIADEMA 
- SP, filho de BENEDICTO RODRIGUES DO 
PRADO e de IRENE PEREIRA DO PRADO;

MÁRCIO CORREIA DA SILVA e MARLENE 
PEREIRA BORGES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vigia, nascido 
em Maceió - AL, aos 06/03/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARTINIANO 
CORREIA DA SILVA e de MARIA DO CARMO 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Governador Valadares - MG, aos 06/04/1966, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANESTI-
NO FRANCISCO BORGES e de CONCEIÇÃO 
PEREIRA BORGES;

ELAM EVERTON ALVES DE LIMA e JOSE-
NILDA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, 
nascido em Caicó - RN, aos 16/08/1989, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de SANDOVAL 
BERNARDINO ALVES e de EDILEUZA DE 
LIMA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, atendente, nascido em 
Timbauba - PE, aos 09/10/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANOEL DA 
SILVA e de MARIA DAS DORES DA SILVA;

ANDRÉ LUIZ DA SILVA HEMENEGILDO e 
CAMILA APARECIDA DA SILVA SILVEIRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, manutenção geral, nascido em 
Diadema - SP, aos 06/12/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO QUIRINO 

HEMENEGILDO e de MARIA VITÓRIA DA SIL-
VA HEMENEGILDO; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em Diadema - SP, aos 12/04/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUN-
DO DE SOUZA SILVEIRA e de MARIA EUNICE 
PEREIRA DA SILVA SILVEIRA;

WELLINGTON CUSTODIO MARTINIANO e 
WILMA FERREIRA DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
téc em segurança do trabalho, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 28/05/1987, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ALBER-
TO MARTINIANO e de CLEUNICE CUSTODIA 
MARTINIANO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, aux. de farmácia, nascido 
em Arapiraca - AL, aos 29/11/1985, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ARNALDO 
FERREIRA DE LIMA e de MARIZE FERREIRA 
DA SILVA;

DANILO CRISOSTOMO MAIA e ANA THAYNA 
MOREIRA PINHEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor 
de varejo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
29/03/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO CINASIO MAIA e de SOLANGE 
CRISOSTOMO; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, bancária, nascido em 
MONTES CLAROS - MG, aos 01/06/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ENIA 
MOREIRA PINHEIRO;

BRUNO MACEDO SOUSA e STÉFANY 
GOMES DREGER DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de logistica, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 11/09/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO HENRIQUE 
DE SOUSA e de LAIS APARECIDA MACEDO 
SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, aux. administrativo, nascido em 

Diadema - SP, aos 08/08/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADONIAS DREGER 
DE OLIVEIRA e de LOURDES FABIANA GO-
MES DE OLIVEIRA;

DANILO GABRIEL BEZERRA XAVIER e 
JESSICA SOUSA DE ALENCAR, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO DE DEUS TEIXEIRA XAVIER e de 
MARIA BEZERRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, esteticista, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 29/05/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO DE ALENCAR e de CELIA 
TEIXEIRA DE SOUSA DE ALENCAR;

LUCAS CHAGAS DE ARAUJO e EDNA CRIS-
TINA SANTOS GOES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, 
nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JAVERT 
CHAGAS DE ARAUJO e de SILVIA LUZIA DE 
ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, cuidadora de idosos, nascido 
em Francisco Morato - SP, aos 06/08/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DONITO 
DE ARAUJO GOES e de NEUZA SANTOS DE 
JESUS GOES;
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