
Economistas afirmam que a hora é 
imprópria para aprovação da reforma 
do Imposto de Renda, porque pode au-
mentar ainda mais as incertezas agra-
vadas pela pandemia de covid-19 e pelas 
crises internas. O alerta é dos economis-
tas José Roberto Afonso, Geraldo Bisoto 
Jr. e Murilo Ferreira Viana. Se o governo 
insistir, o resultado será mais complexi-
dade no sistema, perda de arrecadação 
para os cofres públicos, aumento do fe-
nômeno da pejoti zação (profissionais 
liberais atuam como pessoas jurídicas para 
pagar menos impostos) e o estímulo ao 
endi vidamento das empresas. O diag-
nóstico dos especia listas é que governo 
e Congresso tentam aprovar a reforma 
como se dirigissem um carro pelo re-
trovisor e olhan do para a realidade do 
século passado, que não cabe mais em 
um mundo de rápida transformação es-
trutural digital.

mero de casos como o de óbitos 
pela doença, o que explica a menor 
pressão sobre o sistema de saúde. 
Segundo as prefeituras, foram apli-
cadas 3,28 mi lhões de doses no ABC, 
das quais 2,09 milhões de primeiras 
doses e 1,19 milhão de segundas 
doses ou únicas.
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Da dos do Sistema de Monitora-
mento Inteligente (Simi), da Secreta-
ria de Estado da Saúde, compi lados 
pelo Diário Regional, mostram que 
o número de internados por complica-
ções decorrente s da covid-19 em hos-
pitais públicos do ABC registrou, no 
último domingo (12), o 13º dia consec-

utivo abaixo de 400, co  mo reflexo da 
campanha de va  cinação. Atual mente, 
há 364 paci entes hospitalizados com 
a do  ença na região, dos quais 197 em 
lei tos de Unidade de Terapia In tensiva 
(UTI) e 167 em en  fer marias. Com-
parativamente a 26 de março, auge 
da segunda onda da pandemia, 
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Vacinação derruba internações no ABC

Falta de Astrazeneca para 2ª dose atinge 
São Paulo, Pernambuco, Maranhão e Rio

ABC: 57 mil alunos em vulnerabilidade 
social podem solicitar merenda extra 

Gestantes, puérperas e lactantes em S.André recebem segunda dose de vacina da Pfizer 

novo coronavírus são paulo
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Segundo o governo do Estado, há 364 pacientes hospitalizados com a doença na região, entre os quais 197 em leitos de UTI
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Prefeitura iniciará no próximo 
dia 20 Programa Especial de 
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Juíza arquiva investigação contra
 o ex-presidente Lula sobre tráfico de 
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Especialistas dizem 
que reforma do IR vai 
empurrar empresas 
para endividamento

Número de 
transplantes de 

órgãos no Brasil cai 
25% na pandemia

economia

setembro verde
Conselho Popular 
de Saúde está com 
inscrições abertas 
até  30 deste mês
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A pandemia de covid-19 impactou no 
número de doadores e transplantes. Só na 
primeira onda do novo coronavírus, diminu-
iu 31% o número de cirurgias realizadas em 
todo o mundo, como aponta a pesquisa pu-
blicada no jornal científico The Lancet Pu
blic Health. No Brasil a queda no número de 
transplantes foi de 25%.

quando havia 2.920 pa ci entes hos-
pitalizados, houve forte redução de 
87,5% . Ainda segundo o Simi, a ta  xa 
de ocupação em leitos de UTI no ABC 
está em 26,8%. O indicador mantém-
se abaixo de 30% há 26 dias, mesmo 
depois da progressiva redução no nú-
mero de leitos de terapia intensiva. 

Nas enfermarias, a taxa de ocupação 
está atualmente em 16,1%, com 
pacientes em 167 dos 1.034 lei-
tos existentes na rede pública. No 
dia 26 de março havia 1.675 en-
fermos, que ocupavam 87,7% dos 
1.910 leitos disponíveis. O avanço 
da va  cinação derrubou tanto o nú-
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Prefeitura de  Ribeirão Pires 
inicia Refis no próximo dia 20

Programa de refinanciamento de dívidas oferece descontos de até 100% em juros e multas

n NÚMEROS

Parcelamento da dívida 
pode ser feito em três 
vezes com 100% de 
desconto em juros e multas

A Prefeitura de Ribeirão 
Pires iniciará, no próximo dia 
20, o Programa Especial de Par-
celamento (PEP – Refis) 2021. 
A medida é uma oportunidade 
de os contribuintes em débito 
com a administração munici-
pal de renegociarem dívidas 
contraídas até o fim de 2020. O 
projeto que prevê o Refis deste 
ano foi aprovado no final de 
junho pela Câmara. Interessa-
dos terão até 30 de novembro 
para aderir ao programa.

A proposta busca incenti-
var tanto pessoas físicas como 
jurídicas a regularizar sua situ-
ação fiscal, por meio de incenti-
vos, como redução de até 100% 
de juros e multa.

Serão oferecidos cinco 
tipos de financiamento aos 
munícipes, cada um com for-

mas diferentes de descontos e 
parcelamento:

- Em três vezes com 100% de 
desconto em juros e multas;

- Em até oito parcelas, com 
40% de entrada, 100% de 
desconto sobre juros e 90% so-
bre multas;

- Entre quatro e 12 parce-
las, com 100% de desconto em 
multas e 75% sobre juros;

- A partir de 13 até 37 parce-
las, com 100% de desconto em 
multas e 50% sobre juros;

À CPI da Covid, juristas apontam crimes de Bolsonaro no combate à pandemia
A dois meses do encerra-

mento da CPI da Covid, o grupo 
de juristas coordenado pelo ex-
ministro da Justiça Miguel Reale 
Júnior entregará nesta semana 
parecer de mais de 200 páginas 
aos senadores sobre os possíveis 
crimes cometidos pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
no enfrentamento à pandemia 
de covid-19 no país.

“Foi um trabalho muito 
exaustivo dos membros da 
comissão (de juristas)”, disse Re-
ale Júnior. O grupo atua desde 
junho na prestação de consul-
toria jurídica aos senadores, es-
pecialmente ao relator Renan 
Ca lheiros (MDB-AL), que se pre-
para para escrever o texto final a 
partir das provas coletadas con-
tra a gestão Bolsonaro.

Os juristas compilaram de-
poimentos, documentos, pro-
vas e dados obtidos desde a 
criação da comissão, em abril, 
até agosto, para delinear qual 
é o arcabouço jurídico que pesa 
contra os integrantes do go-
verno sob a mira da CPI.

As conclusões serão avali-
adas pelo relator da comissão, 
Renan Calheiros , responsável 
por apresentar o parecer final da 
CPI com as conclusões da inves-
tigação. Após ter o período inicial 
prorrogado em julho, a comissão 
tem até o dia 5 de novembro para 
concluir os trabalhos. O relator, 
no entanto, planeja entregar a 
conclusão ainda neste mês.

A cúpula da CPI avalia en-
quadrar Bolsonaro em crimes de 
três natureza, que serão separa-

dos em diferentes capítulos no 
relatório. Os senadores devem 
acusar o presidente por crimes 
de lesa-humanidade, que per-

Aziz: “tudo que foi investigado será apontado”

Alex Pazuello/Agecom-AM

mite uma denúncia em tribunal 
internacional, crimes de respon-
sabilidade, que darão respaldo a 
um pedido de impeachment na 

- Entre 37 até 50 parcelas, 
com 100% de desconto em 
multas e 30% sobre juros;

Todas as parcelas devem 
ter valor mínimo de R$ 60 
para pessoas físicas e R$ 250 
para jurídicas. Eventuais 
pendências que estejam sob 
análise judicial só poderão en-
trar no PEP-Refis com o caso 
solucionado até a data final de 
adesão ao programa.

Os contribuintes que já 
tem débitos parcelados po-

derão solicitar novo finan-
ciamento, desde que de 
acordo com os termos da lei, 
cancelando o acordo anterior 
pelo setor de Dívida Ativa, 
descontando o valor já pago.

Serviço - O atendimento 
do programa de parcelamento 
de débitos será realizado, ex-
clusivamente, no subsolo do 
Shopping Garden, à Rua Bruna 
Cecchi Nardelli, 257 - Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17 horas.(Reportagem Local)

Divulgação/PMETRP

Parcelas devem ter valor mínimo de R$ 60 para pessoas físicas e R$ 250 para jurídicas

Você pode acreditar

Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Juíza arquiva investigação contra Lula 
sobre tráfico de influência para OAS

A juíza Maria Carolina 
Akel Ayoub, da 9ª Vara Fe-
deral de São Paulo, deter-
minou o trancamento de 
inquérito conta o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva sobre suposto tráfico 
de influência internacional 
para favorecer a empreiteira 
OAS. A decisão foi proferida 
na sexta-feira (10) e acolheu 
pedido da defesa do petista. 
Na página do ex-presidente 
na internet, os advogados 
anunciaram que essa é a ‘19ª 
vitória de Lula na Justiça’.

A investigação em 
questão tinha como base a 
delação do ex-presidente da 
empreiteira OAS, Léo Pin-
heiro. O executivo sustentou 
que Lula teria sido contrat-
ado pela OAS para realizar 
palestra na Costa Rica ‘a fim 
de influenciar os dirigentes 
daquele país a fazer negócios 
com a construtora’.

Em nota, os advogados 
Cristiano Zanin Martins e 
Valeska T. Z. Martins, que 
defendem Lula, afirmaram 
que nenhuma das pessoas 
ouvidas pela Polícia Fed-
eral no âmbito da apuração 
confirmou as alegações de 
Pinheiro. A defesa diz ter 
apresentado à Justiça no 
dia 27 de julho uma petição 
apontando que o próprio ex-

presidente da OAS negou o 
pagamento de propina Lula 
em novo depoimento.

n ARQUIVAMENTO
A decisão de Maria Car-

olina seguiu o parecer do 
Ministério Público Federal, 
que pediu o arquivamento 
das investigações apontan-
do que o crime de tráfico de 
influência estaria prescrito 
Já com relação aos supos-
tos crimes de corrupção 
e tráfico de influência em 
transação comercial inter-
nacional, a Procuradoria 
indicou que a ‘baixa pre-
cisão do relato do colabora-
dor impede a continuidade 
das investigações’.

“Decorridos mais de seis 
anos entre a data dos fatos 
(2011) e o presente momen-
to, constata-se a prescrição 
da pretensão punitiva es-
tatal de todos os delitos aqui 
investigados em relação a 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
Ainda assim - e bem como 
com relação aos demais in-
vestigados Paulo Tarciso 
Okamoto e Augusto Cesar 
Ferreira e Uzeda -, não se 
faz presente justa causa para 
a continuidade das inves-
tigações, diante dos parcos 
indícios coletados”, registra 
trecho da decisão. (AE)

Câmara, e crimes comuns, que 
podem motivar uma ação no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

A acusação por prevaricação 
na compra da vacina indiana 
Covaxin é um dos principais fo-
cos da CPI. O presidente é inves-
tigado por não ter encaminhado 
uma apuração ao ser alertado 
sobre um suposto esquema de 
corrupção na aquisição das do-
ses da vacina indiana.

A CPI levantou uma série de 
condutas consideradas suspei-
tas no Ministério da Saúde ao 
mesmo tempo em que o governo 
ignorava ofertas de grandes labo-
ratórios, como Pfizer e Butantan.

A própria CPI deve en-
caminhar as conclusões ao pre-
sidente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), acusando 

Bolsonaro por crimes de re-
sponsabilidade na pandemia de 
covid-19. No âmbito dos crimes 
comuns, como ações contra a 
saúde pública e corrupção pas-
siva, a CPI deve encaminhar as 
conclusões para a Procuradoria-
Geral da República, responsáv-
el por eventual denúncia con-
tra o presidente no Supremo. 
Se o procurador Augusto Aras 
não avançar nas investigações, 
os senadores querem protoco-
lar uma ação contra ele direta-
mente no STF.

“Temos um quadro bem con-
solidado. A CPI cumpriu o papel 
dela e agora vamos aguardar o 
relatório final. Tudo aquilo que 
foi investigado será apontado”, 
disse o presidente da comissão, 
Omar Aziz (PSD-AM). (AE)
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Moraes: ‘rachadinha é ostensiva 
modalidade de corrupção’

Para o ministro, a prática contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Moraes: ”rachadinha corrói os pilares do Estado”

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal Superior 
Eleitoral, qualificou a “rachad-
inha” - esquema ilícito em que 
servidores devolvem parte de 
seus salários a parlamentares 
- como uma “clara e ostensiva 
modalidade de corrupção, 
que, por sua vez é a negativa 
do Estado Constitucional”. 
Na avaliação do magistrado, 
a prática “não só desvia os 
recursos necessários para a 
efetiva e eficiente prestação 
dos serviços públicos, mas 
também corrói os pilares do 
Estado de Direito e contamina 
a necessária legitimidade dos 
detentores de cargos públicos”.

A indicação consta no 
acórdão publicado na última 
quinta-feira (9) referente à 
julgamento em que o Tribunal 
Superior Eleitoral reconheceu 
a inelegibilidade da ex-verea-
dora de São Paulo Maria Hele-
na Pereira Fontes (1997-1999) 
- que concorreu ao mesmo 
cargo de São Paulo nas eleições 
2020 - em razão de condena-
ção por “rachadinha” que des-
viou R$ 146,3 mil dos cofres 
da Câmara Municipal pau-
listana. O julgamento se deu 
no plenário virtual da corte 

eleitoral e foi finalizado no dia 
19, como mostrou o Estadão.

A ementa do documento 
apresenta ainda uma frase con-
tida no manual do candidato às 
eleições, de Marco Túlio Cícero: 
“Fazem muito mal à República 
os políticos corruptos, pois 
não apenas se impregnam de 
vícios eles mesmos, mas os 
infundem na sociedade, e não 
apenas a prejudicam por se 
corromperem, mas também 
porque a corrompem, e são 
mais nocivos pelo exemplo do 
que pelo crime”.

Como mostrou o Estadão, 
a discussão do caso de Maria 
Helena teve início em abril, 
mas acabou suspensa por um 
pedido de vista. Na ocasião, o 
relator do processo, ministro 
Alexandre de Moraes afir-
mou: “O agente público que 
a pratica (a rachadinha) não 
só deve ser condenado por 
improbidade administrativa 
e na seara criminal, mas deve 
ficar inelegível nos termos da 
lei da ficha limpa”.

n VOTOS
No julgamento virtual, 

acompanharam o voto de 
Moraes os ministros Luis Fe-
lipe Salomão (que havia pe-

dido vista), Mauro Campbell 
Marques, Sérgio Banhos, Car-
los Horbach, Edson Fachin e 
Luís Roberto Barroso (presi-
dente da Corte).

Em sustentação oral na ses-
são que marcou o início do jul-
gamento, em abril, o então vice-
procurador-eleitoral, Renato 
Brill de Goés, defendeu a ineleg-
ibilidade da vereadora por con-
siderar que o enriquecimento 
ilícito está vinculado ao dano ao 
erário. O procurador apontou 
que enquanto vereadora, Maria 
Helena nomeou três servidores 
em cargos comissionados com 
a exigência de repasse men-

sal dos vencimentos.
Na ocasião, Goés classi-

ficou o ato como uma “formal 
vil de apropriação criminosa 
de recurso público por agente 
público” e apontou que houve 
“conluio pra desviar a finali-
dade” dos recursos.

Ao analisar o caso, Moraes 
sinalizou que o enriquecimento 
ilícito atribuído à Maria Helena 
está caracterizado pelo desvio 
de R$ 146.311,67 dos cofres 
públicos para seu patrimônio, 
enquanto o dano ao erário con-
sistiu na inexistência de contra-
prestação de serviços relaciona-
dos a esses valores. (AE)

Cientistas brasileiros preparam estudo 
com canabidiol contra ‘covid longa’

Cientistas brasileiros pre-
param o primeiro estudo de fase 
3 (com testes em seres humanos) 
sobre os efeitos do canabidiol 
(CBD) medicinal no tratamento 
da síndrome pós-covid-19, que 
ocorre quando alguns sintomas 
persistem 60 dias ou mais após 
o início da doença. Especialistas 
acreditam que o CDB, um dos 
princípios ativos da Cannabis 
sativa (maconha), seja eficaz na 
redução de problemas relatados 
pelos pacientes, os quais in-
cluem fadiga, fraqueza muscu-
lar, insônia, dores de cabeça e 
problemas psiquiátricos, como 
depressão e ansiedade.

Parte desses sintomas per-
sistentes decorre de uma res-
posta imunológica exagerada 
do organismo ao vírus. Essa 
reação, por sua vez, leva ao dese-
quilíbrio da produção de proteí-
nas do sistema imunológico, as 
citoquinas. O CBD já tem eficá-
cia comprovada contra quadros 
inflamatórios graves. A ideia é 
recrutar cerca de mil voluntá-

rios para o estudo, previsto para 
começar em outubro deste ano.

“Estudos internacionais já 
demonstraram o efeito anti-
inflamatório do CBD, que pode 
ajudar a controlar essa ‘tem-
pestade de citoquinas’”, diz o 
cardiologista Edimar Bocchi. 

O especialista, do Instituto 
do Coração da Faculdade de 
Medicina da USP, coordenará 
a nova pesquisa em parceria 

com a empresa canadense 
Verdemed, produtora do CBD 
medicinal. “A síndrome pós-
covid leva a um comprometi-
mento importante da quali-
dade de vida. São sintomas 
que podem persistir para além 
de três meses, como fadiga, as-
tenia, fibromialgia, falta de ar, 
palpitações, dores no corpo, 
distúrbios de memória, dis-
túrbios do sono.” (AE)

O canabidiol tem efeito anti-inflamatório comprovado

Alissa de Leva/Pixabay

Falta de Astrazeneca para 2ª 
dose atinge quatro estados

Cidades de ao menos 
quatro Estados já registram 
falta da segunda dose da vaci-
na da Astrazeneca e outros 
dois estão com os estoques 
baixos. Para evitar prejuízos à 
imunização, as secretarias es-
taduais de Saúde estão adot-
ando o esquema heterólogo e 
aplicando uma segunda dose 
de Pfizer em quem já recebeu 
a primeira de Astrazeneca.

Estudos mostram que a 
combinação de vacinas é se-
gura e eficaz. No Brasil, a me-
dida já havia sido adotada em 
gestantes que receberam uma 
dose da vacina da AstraZen-
eca. Alguns países da Europa 
também deram uma segunda 
dose de Pfizer para jovens que 
tinham recebido a primeira 
da AstraZeneca.

O estoque da vacina da 
AstraZeneca acabou em ci-
dades de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Pernambuco e Ma-
ranhão. No Ceará e no Es-
pírito Santo, as doses estão 

no fim. Já o Rio Grande do 
Sul afirma que tem vacinas 
suficientes para cobrir ap-
enas 39% da demanda até o 
dia 23 de setembro e aguarda 
envio dos 61% restantes.

O Rio Grande do Norte e o 
Acre dizem que o estoque de 
Astrazeneca está acabando. 
Por isso, o intervalo entre a 
primeira e a segunda dose 
poderá ser ampliado para 
12 semanas nesses Estados. 
Santa Catarina tem vacinas 
suficientes até o dia 23.

Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Distrito Federal, Goiás, Pará, 
Paraíba, Paraná, Roraima e 
Tocantins afirmam não sofrer 
com a falta de AstraZeneca. A 
maioria desses Estados diz 
que guardou vacinas suficien-
tes para suprir a demanda por 
segunda dose.

Procurados pela reporta-
gem, Amapá, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Piauí, 
Rondônia e Sergipe ainda não 
responderam. (AE)

No ABC, 57 mil alunos podem
 solicitar merenda extra do Estado
A Secretaria da Educa-

ção do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP) anunciou a im-
plementação da merenda 
escolar extra para até 700 
mil estudantes em situação 
de vulnerabilidade social da 
rede estadual.  A medida vai 
entrar em vigor a partir de 27 
de setembro, após as famílias 
de baixa renda inseridas no 
Cadastro Único do Governo 
Federal inscre verem seus fil-
hos no sistema da Seduc-SP, 
em cidades que possuem o 
sistema de merenda Central-
izado, ou seja, provida pela 
própria secretaria e não em 
convênio com o município.  

No ABC mais de 57,2 mil 
alunos, nas cidades de Di-
adema, Mauá, Ribeirão Pires, 
Rio Grande da Serra, Santo 
André, São Bernardo e São 
Caetano se encaixam nas 
condições. 

No total serão R$ 424 mil-
hões investidos na ação. A 
medida faz parte da política 
de alimentação suplementar 
implementada pela Secretar-
ia da Educação no período de 
pandemia e pós-pandêmico. 

 “Desde o início da pan-
demia, fomos o primeiro es-
tado a apresentar uma solução 

para quem está na pobreza e 
extrema pobreza. De forma 
inédita, o governo do Estado 
lança a continuidade desse 
programa suplementar da 
merenda escolar”, disse o se-
cretário estadual da Educação, 
Rossieli Soares. 

Os estudantes interessa-
dos já podem realizar a mani-
festação na Secretaria Escolar 
Digital (https://sed.educacao.
sp.gov.br/saiba-como-aces-
sar) até o próximo dia 19. As 
refeições começam a ser ser-
vidas a partir do dia 27 deste 
mês. 

A distribuição da refeição 
extra será feita da seguinte 
maneira: 

• Estudantes do período 
diurno nas escolas regulares 
terão direito a duas refeições 
diariamente: uma na escola e 
a outra que poderá ser levada 
para casa; 

• Estudantes do período 
noturno nas escolas regulares 
além da merenda servida na 
escola, será fornecido kit ali-
mentação; 

• Estudantes em escolas de 
ensino integral em adição à 
refeição diária, os dois lanches 
já servidos ganharão reforço. 
(Reportagem Local) 

AINDA 
É NOTÍCIA

Novo coronavírus: 
Brasil passa dos 
21 milhões de 

casos acumulados
O Brasil ultrapassou a mar-

ca dos 21 milhões de pessoas 
infectadas pela covid-19 nesta 
segunda-feira (13). Entre do-
mingo e ontem foram regis-
trados 6.645 novos casos, che-
gando ao total de 21.006.424. 
Ainda há 342.625 casos em 
acompanhamento. 

O total de pessoas que 
perderam a vida para a pan-
demia alcançou 587.066 pes-
soas. Nas últimas 24 horas, 
foram confirmadas 215 
mortes em decorrência da 
doença.  Ain da há 3.437 faleci-
mentos em investigação. 

O número de pessoas que 
se recuperaram da covid-19 
chegou a 20.076.733. Isso cor-
responde a 95,6% das pessoas 
infectadas no Brasil desde o 
início da pandemia.

 Os dados estão no balanço 
diário do Ministério da Saúde, 
divulgado nesta segunda. A 
atualização não trouxe dados do 
Rio de Janeiro e Ceará. (ABr)
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Reforma do IR vai empurrar empresas 
para endividamento, dizem economistas
Para autores de estudo publicado em revista do Ibre-FGV, hora para mexer no IR é imprópria e proposta “beira a insanidade”

A hora é imprópria e “beira a 
insanidade” aprovar a reforma do 
Imposto de Renda, porque pode 
aumentar ainda mais as incerte-
zas agravadas pela pandemia de 
covid-19 e pelas crises internas. 
O alerta é dos economistas José 
Roberto Afonso, Geraldo Bisoto 
Jr. e Murilo Ferreira Viana. Se o 
governo insistir, o resultado será 
mais complexidade no sistema, 
perda de arrecadação para os 
cofres públicos, aumento do fe-
nômeno da pejoti zação (em que 
profissionais liberais atuam como 
pessoas jurídicas para pagar menos 
impostos) e o estímulo ao endi-
vidamento das empresas.

O diagnóstico dos especia-
listas é que governo e Con-
gresso tentam aprovar a re-
forma como se dirigissem um 
carro pelo retrovisor e olhan do 
para a realidade do século pas-
sado, que não cabe mais em um 
mundo de rápida transforma-
ção estrutural digital, que se 
acentuou com a pandemia.

Em estudo publicado pela 
revista Conjuntura Econômica do 
Instituto Brasileiro de Economia 
(IBRE) da Fundação Ge tulio Var-
gas (FGV), os três alertam que 
o Brasil sofre hoje uma doença 

de apostar alto demais em res-
postas simplistas e fáceis para 
resolver questões complexas. 
No caso da reforma tributária 
do IR, avaliam, esse caminho é 
ainda mais perverso.

A reforma aprovada pela 
Câmara – e que espera análise 
pelos senadores – modifica o IR 
cobrado sobre pessoas físicas, 
empresas e investimentos. De  
maneira geral, o texto reduz as 
alíquotas tanto para pessoas 
físicas (IRPF) quanto para em-
presas (IRPJ), mas volta com a 
cobrança sobre a distribuição de 
lucros e dividendos, isentos no 
Brasil há 25 anos. Além disso, 
estipula o fim do chamado Juro 
sobre Capital Próprio (JCP), 
forma muito comum de as em-
presas remunerarem sócios e 
pagarem menos impostos.

Para os autores, um dos 
problemas é que a pandemia 
acelerou a mudança da econo-
mia, com o uso de novas tecno-
logias digitais, que coloca nova 
realidade com implicações para 
o sistema tributário, incluindo 
os vínculos de trabalho cada 
vez mais “fluidos”. Discussões 
que passam ao largo das pro-
postas que estão em tramita-

ção no Congresso. 
Além da reforma do IR, a 

Câmara discute um projeto que 
cria a Contribuição sobre Bens 
e Serviços (CBS) e o Senado,  
proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC) que cria o Impos-
to sobre Bens e Serviços (IBS) 
para Estados e municípios.  

“A pandemia produziu uma 
aceleração da mudança da eco-
nomia, com o uso de novas tec-
nologias digitais, e as profundas 
respostas proativas de Estados e 
blocos supranacionais. Enquan-
to o mundo assiste políticas de 

Estado reformando estruturas 
e organizando o novo normal, o 
Brasil parece estacionado no ve-
lho mundo, buscando soluções 
fáceis para problemas extrema-
mente complexos”, diz o texto.

Entre os maiores equívocos 
do projeto do IR, o estudo apon-
ta o fim do JCP, que pode trazer 
“impactos negativos e não negli-
genciáveis” para o in vestimento 
produtivo e dificulta a retomada 
da economia no cenário pós-
pandemia. Mecanismo criado 
após o Plano Real, com o fim 
da correção monetária sobre os 

Arquivo

Autores dizem que reforma vai deixar o IR mais complexo

balanços, o JCP é a forma que 
as grandes empresas usam para 
remune rar seus acionistas cuja 
despesa pode ser deduzida do 
imposto a pagar. Dessa forma, 
o pagamento de JCP estimula 
o uso de capital próprio das em-
presas, ao rebaixar o custo do 
uso de recursos do acionista em 
projetos de investimento.

No estudo, os economis-
tas destacam que esse meca-
nismo é particularmente rele-
vante numa economia como a 
brasileira, marcada por forte re-
strição ao acesso ao mercado de 
crédito, seja pelo custo proibi-
tivo para muitas operações, ou 
pela falta absoluta de financia-
mento para determinados seg-
mentos e portes de empresas.

O estudo projeta que haverá 
incentivo ao endividamento, 
porque as empresas podem usar 
novas operações para reduzir a 
base de cálculo do IR a pagar, já 
que as despesas com pagamento 
de juros de financiamentos pas-
sam a ser dedutíveis do imposto 
a ser pago. “Propõe-se uma re-
forma tributária para empurrar 
as empresas brasileiras ao endi-
vidamento, mesmo sem precisa-
rem”, avaliam os autores. (AE)
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Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,223 R$ 5,224
Turismo R$ 5,26 R$ 5,39

Volume: R$ 31,23 bilhões
Maiores altas:  MELIUZ ON  
(12,82%), Banco Pan PN (9,45%)
Maiores baixas:  Suzano S.A. ON 
(-1,22%), PETZ ON (-1,74%) 
Variação em 2021: -2,2%
Variação no mês:  -2,0%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,165 R$ 6,157
Turismo R$ 6,24 R$ 6,38

Policiais terão R$ 100 milhões em subsídios habitacionais

O governo e a Caixa Eco-
nômica Federal anuncia ram 
ontem (13) nova linha para o 
financiamento de casas com 
juros mais baixos por polici-
ais e bombeiros, base de apoio 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), que tentará a 
reeleição no ano que vem. Se-
gundo o Ministério da Justiça, 
para este ano, o novo programa 
– batizado de Habite Seguro – 
terá R$ 100 milhões do Fundo 
Nacional de Segurança Pública.

Serão contemplados poli-
ciais federais, rodoviários fe-
derais, penais, militares e civis; 
bombeiros militares; agentes 
penitenciários; peritos e papi-
loscopistas integrantes de insti-
tutos oficiais de criminalística, 
medicina legal e identificação; 
ativos, inativos da reserva re-
munerada, reformados e apo-
sentados, bem como os guar-
das municipais. Ou seja, a linha 
beneficia também os aposen-
tados dessas categorias, vistas 
como um dos principais grupos 
de apoiadores de Bolsonaro.

Enquanto o governo dire-

cio na recursos para bancar o 
crédito mais barato para cate-
gorias de segurança, um ano 
depois de seu lançamento, o 
programa Casa Verde e Ama-
rela – substituto do Minha Casa 
Minha Vida – ainda não deco-
lou, como mostrou reportagem 
do Estadão. A entrega de novas 
casas está abaixo da média dos 
últimos anos, e até agora zero 
moradias foram regularizadas 
ou alvo de reformas. A inse-
gurança financeira que cerca o 

programa desperta críticas no 
momento em que famílias per-
dem renda e sofrem com despe-
jos em plena pandemia.

Segundo a Caixa Econômica 
Federal, que atuará na opera-
ção do programa habitacional, 
terão direito ao Habite Seguro 
servidores e pensionistas da 
segurança pública com renda 
mensal de até R$ 7 mil, que não 
tenham imóvel próprio e que 
queiram financiar um imóvel 
avaliado em até R$ 300 mil.

O banco estatal informa 
que o subsídio pode chegar a 
R$ 2.100 para a tarifa de con-
tratação e até R$ 12 mil no 
valor de entrada do imóvel. Os 
valores podem ser somados aos 
subsídios do programa Casa 
Verde e Amarela. A reporta-
gem questionou o Palácio do 
Planalto e a Caixa sobre se 
essas benefícios também se 
estenderiam a outros profis-
sionais, não ligados à seguran-
ça, mas não houve resposta.

Como servidores públi-
cos, os profissionais das forças 
de segurança já têm direito a 
linhas de crédito mais vantajo-
sas que a maior parte da popu-
lação, incluindo juros mais 
bai xos, por terem estabilidade, 
o que diminui o risco de de-
missão e, portanto, de inadim-
plência no financiamento.

Como Medida Provisória 
(MP), a nova linha passa a 
entrar em vigor desde já, mas 
precisa ser aprovada em até 
120 dias pelo Congresso, uma 
vez que os subsídios são pagos 
com recursos públicos.  (AE)

Bolsonaro lança programa para que policiais financiem imóveis, enquanto Casa Verde e Amarela patina
Wilson Dias/ABr

Bolsonaro e o ministro Anderson Torres anunciam programa

Sem peças, Toyota vai parar  
fábrica do Corolla por dez dias

A Toyota informou ontem 
(13) que vai parar por dez 
dias do mês que vem a fábrica 
onde produz o sedã Corolla, 
em Indaiatuba, no Interior de 
São Paulo, por falta de peças.

A produção no local será 
interrompida entre os dias 13 
e 22 de outubro, quando os 
funcionários entrarão em féri-
as coletivas. Como há um fim 
de semana ao término desse 
período, o retorno às ativida-
des só vai ocorrer no dia 25.

Em nota, a montadora diz 
que a parada tornou-se “inevi-
tável”, apesar de todos os esfor-
ços para gerenciar a falta de in-
sumos. Não esclarece, porém, 
quais componentes estão em 
falta na linha do Corolla. 

Segundo a Toyota, a pro-
dução continua na fábrica de 
Sorocaba, que chegou a ser 
paralisada, também por dez 
dias, por falta de peças em 
agosto, assim como nas plantas 
de São Bernardo, onde produz 
peças, e Porto Feliz (motores).

A falta de componentes tem 
prejudicado a produção da in-
dústria automotiva, de acordo 

com a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), entida de 
que representa as montado-
ras. Em agosto, a fabricação de 
veículos teve o pior resultado 
para o mês em 18 anos.

No total, apenas 164 mil 
uni dades foram montadas no 
país, número 21,9% menor do 
que no mesmo mês de 2020. 
Sobre julho deste ano, a produ-
ção ficou praticamente estável, 
com crescimento de 0,3%.

“As empresas têm feito ver-
dadeira gi nástica para man  ter 
a produção e atender as con-
cessionárias e o mercado de 
exportação, tentando recupe-
rar as pa radas na produ  ção 
com horas extras ou jorna  das 
adicionais”, comentou o pre-
sidente da Anfavea, Luiz Car-
los Moraes, du rante entre   vis-
ta coletiva on line con ce di da 
na semana passada.

Segundo a Anfavea, a escas-
sez global de semicondutores 
interrompeu total ou parcial-
mente as linhas de montagem 
de 11 fábricas no país em agos-
to. (Reportagem Local/AE)
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Câmara de R.Pires aprova lei que permite o 
Executivo receber em doação bens e serviços

A Câmara de Ribeirão Pires, 
aprovou, em primeira dis
cussão, projeto de lei de autoria 
do vereador Guto Volpi, autori
zando o Executivo a receber 
bens e serviços em doação e 
estabelecer parcerias com ini
ciativa privada objetivando 
viabilizar projetos de secreta
rias municipais, obedecido os 
parâmetros legais.

Pela proposta, todos aque
les que pretenderem realizar 
doação de bens móveis e ser
viços, com ou sem encargo, 
deverão encaminhar suas 
propostas ao Poder Executivo 
para análise. O doador poderá 
indicar a destinação especí
fica do bem doado, desde que 

atendido o interesse público.
O Executivo poderá au

torizar a inserção do nome do 
doador, no objeto doado ou 
em material de divulgação de 
evento ou projeto, em especial 
no que diz respeito ao uso de 
bens públicos e a proteção da 
paisagem urbana.

Os interessados em de
senvolver parcerias com a 
Prefeitura de Ribeirão Pires 
poderão encaminhar suas 
propostas para análise, 
devendo os ajustes delas 
decorrentes atender a leg
islação em vigor e a forma 
cabível, que poderá ser pa
trocínio, copatrocínio, con
vênio, colaboração ou apoio.

As propostas de parcerias 
aceitas serão registradas e 
os interessados convocados 
para definição do plano de 
trabalho, conclusão do pro
jeto e quotas de patrocínio a 
serem assumidas pela inicia
tiva privada.

A legislação destaca que 
as parcerias serão forma
lizadas por termo, em con
sonância com os princípios 
básicos da legalidade, impes
soalidade, moralidade, igual
dade, publicidade, e probi
dade administrativa.

O projeto de lei retorna 
para segunda votação e segue 
para sanção do prefeito muni
cipal. (Reportagem Local)

S.André aplica segunda dose da Pfizer 
em gestantes, puérperas e lactantes
Gestantes, puérperas e lac

tantes começarão a receber a se
gunda dose da vacina da Pfizer 
em Santo André. O agendamen
to deve ser feito pelo site psa.
santoandre.br/vacinacovid, que 
indicará data, horário e local dis
poníveis. Todos as munícipes de
verão, obrigatoriamente, apre
sentar documento de identidade 
e comprovante da primeira dose.

Santo André segue evolu
indo na vacinação da popula
ção. Com mais de 900 mil doses 
aplicadas, 100% da população 
adulta já recebeu ao menos uma 
dose da vacina e cerca de 60% 
da população adulta já está com 
o esquema vacinal completo. 
Além disso, 59% jovens de 12 a 
17 anos também já estão imuni
zados com a primeira dose.

A partir de hoje (14) a prefei
tura começará a aplicar a segun

da dose da Pfizer em munícipes 
de 43 a 59 anos que receberam 
a primeira dose da Astraze neca, 
caso o imunizante produzido 
pela Fiocruz não esteja disponí
vel. A imunização com estes dois 
fabricantes diferentes poderá 
ocorrer em razão do atraso do 
envio da vacina Astrazeneca por 
parte do Ministério da Saúde.

A combinação dos imuni
zantes tem o respaldo do Comi
tê Científico do Governo do Es
tado, que embasou a decisão em 
estudos da Organização Mun
dial de Saúde (OMS) e orienta
ções do Ministério da Saúde.  
Para garantir comodidade, se
gurança e conforto, o município 
se mantém estruturado com 
sete pontos drivethru e nove 
unidades de saúde estrategica
mente posicionadas para a vaci
nação do públicoalvo. (AE)

Conselho Popular 
de Saúde  de 

Diadema está com 
inscrições abertas   

Estão abertas as inscrições 
para os candidatos interessados 
em integrar o Conselho Popular 
de Saúde (CPS) de Diadema para 
o biênio 20212023. A inscrição 
pode ser feita até 30 deste mês, 
nas 20 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), das 8h às 16h.

De acordo com o Regula
mento Eleitoral do CPS, para 
concorrer a uma vaga, o (a) 
candidato (a) precisa ser maior 
de 18 anos, possuir Título de 
Eleitor, morar na região em 
que exercerá o mandato e ter 
matrícula na UBS. 

A eleição será no dia 23 de 
outubro, das 7h30 às 16h, nas 
20 UBSs. Confira o regulamento 
em www.diadema.sp.gov.br/
attachments/article/27008/
Regulamento.pdf . (RL)
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Segundo o governo do Estado, há 364 pacientes hospitalizados com a doença na região, entre os quais 197 em leitos de UTI

O número de internados 
por complicações decorrente s 
da covid19 em hospitais pú
blicos do ABC registrou no úl
timo domingo (12) o 13º dia 
consecutivo abaixo de 400, co 
mo reflexo da campanha de va 
cinação nos sete municípios.

Atualmente, há 364 paci
entes hospitalizados com a do 
ença na região, dos quais 197 
em lei tos de Unidade de Terapia 
In tensiva (UTI) e 167 em en  fer
marias. É o que revelam da dos 
do Sistema de Monitoramento 
Inteligente (Simi), da Secreta
ria de Estado da Saúde, compi
lados pelo Diário Regional.

Comparativamente a 26 de 
março, auge da segunda onda 
da pandemia, quando havia 
2.920 pa ci entes hospitaliza
dos, houve forte redução de 
87,5% (veja quadro acima).

Ainda segundo o Simi, a 
ta  xa de ocupação em leitos de 
UTI no ABC está em 26,8%. O 
indicador mantémse abaixo 
de 30% há 26 dias, mesmo de
pois da progressiva redução no 
nú mero de leitos de terapia in
tensiva – decorrente, principal
mente, do fechamento de hos
pitais de campanha em Santo 

André e Ribeirão Pires.
Em junho, Santo André 

desmontou o hospital insta
lado no campus da Universida
de Fede ral do ABC (UFABC), 
que tinha 680 leitos. Decisão 
semelhante foi tomada pela 
Prefeitura de Ribeirão Pires, 
que desmobilizou seu equipa
mento, dotado de 41 leitos.

Atualmente, a rede pública 
de saúde da região possui 735 
leitos de UTI Covid19, con

tra 1.384 em 2 de abril, no pi
co da segunda onda.

Nas enfermarias, a taxa de 
ocupação está atualmente em 
16,1%, com pacientes em 167 
dos 1.034 leitos existentes 
na rede pública. No dia 26 de 
março havia 1.675 enfermos, 
que ocupavam 87,7% dos 
1.910 leitos disponíveis.

O avanço da va  cinação der
rubou tanto o nú mero de casos 
como o de óbitos pela doença, 

o que explica a menor pressão 
sobre o sistema de saúde. Se
gundo as prefeituras, foram apli
cadas 3,28 mi lhões de doses no 
ABC, das quais 2,09 milhões de 
primeiras doses e 1,19 milhão 
de segundas doses ou únicas.

Assim, quase 57% dos adul
tos da região já têm o esque
ma vacinal completo.

n ÓBITOS E CASOS
O ABC teve a terceira se

Vacinação derruba número de internados por  
covid no ABC a menos de 400 pelo 13º dia seguido
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Anderson Amaral/Especial para o Diário Regional

COVID-19 Registros de internados e de óbitos pelo novo coronavírus no ABC

mana seguida de queda no 
número de óbitos pela do ença. 
Segundo a Fundação Sistema 
Es tadual de Análise de Da
dos (Sea de), 42 moradores da 
região perderam a vida para a 
covid19 na 36ª semana epide
miológica, encerrada no último 
sábado (11). O total é 23,6% 
inferior ao apurado nos sete 
dias anteriores (55) e a semana 
menos letal desde o início de 
novembro do ano passado.

Ainda segundo a Funda
ção Seade, os sete municípios 
re gis traram 661 casos de co
vid19 na 36ª semana epide
miológica, total 67,6% inferior 
ao apurado nos sete dias ante
riores (2.037) e a semana com 
menos diagnósticos da doença 
desde abril do ano passado. 

Desde o início da pande
mia, o ABC acumula 229.033 
casos e 10.486 óbitos pela do
ença. (Reportagem Local)
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CEU Alvarenga ganha grafite do Projeto Mar
O Centro Educacional 

Unificado (CEU) Alvarenga/
Núcleo de Cultura recebeu da 
Secretaria da Cultura (SMC), 
em parceria com a pasta de 
Educação e a Subprefeitura 
da Cidade Ademar, o Projeto 
Mar, obra de arte na parede 
externa do teatro, da artista 
e grafiteira Patricia Rizka. 

Segundo o coordenador de 
Ação Cultural Cecéu Trajano, a 
obra retrata a força da mulher, 
em especial da mulher negra. 
“Traz re presentatividade, iden
tidade própria. Conta histórias, 
resgata memórias, desperta re
flexões. A obra se conecta com 
a forte presença da arte urbana 
no convívio diário da comu
nidade, fortalecendo vínculo, 
desenvolvendo pensamen to 
crítico, o sentimento de per
tencimento por meio de ân
gulos e possibilidades, fala da 
mulher real, da mu lher negra, 
da mãe, das mu lheres que son
ham. Fala de respeito, da mu

ltiplicidade e transdisciplinari
dade pe dagógica da cultura”.

O trabalho é autoral e traz 
visibilidade para a comuni
dade, motiva os artistas, além 
de fortalecer o empoderamen
to feminino. “A obra trouxe um 
impacto positivo para a comu
nidade interna e externa ao 
CEU Alvarenga. A população 
registra, posta nas redes so
ciais e comentam.”

Segundo o coordenador, o 
grafite tem como uma de suas 
propostas a sensibilização cole
tiva e a crítica social diante dos 
problemas vividos pelas mino
rias da sociedade e se ocupa 
com os interesses daqueles que 
possuem menos oportunidade 
de discurso público, além de 
ser hoje, considerado como 
uma linguagem e uma mani
festação artística. 

“Acredito que a aplicação 
didática do grafite um dia pode 
vir a ser não só uma lingua
gem efetiva na abordagem dos 

temas transversais no ensino, 
mas sim de propiciar alternati
vas pedagógicas que levem esse 
professor a uma prática mais 
emancipatória e a escola a uma 
aproximação do universo e da 
realidade vivenciada por seus 
alunos. Nesse sentido, a edu

Obra retrata a força da mulher, em especial da mulher negra

‘Animação Stop Motion - Origami’ é 
atração do Projeto Oficina da ELCV 
Atividade será realizada nos dias 15 e 17, às 16h, com transmissão ao vivo pelo Zoom

A oficina ‘Animação Stop 
Motion  Origami’ é a próxima 
atividade do Projeto Oficina, 
parceria da Escola Livre de Cin
ema e Vídeo (ELCV) de Santo 
André com o Museu da Ima
gem e do Som. A atividade será 
realizada nos dias 15 e 17, às 
16h, com transmissão ao vivo 
pela plataforma Zoom. Ins
crições gratuitas via Sympla. 
A primeira atividade ocorreu 
nesta segundafeira (13).

A oficina ‘Animação Stop 
Motion  Origami’ tem como 
professora Marta Russo. O 
stop motion é uma técnica de 
animação que permite ani
mar objetos através de uma 
sequência de fotos tiradas 
de um mesmo ponto onde o 
objeto é movido em diferen
tes posições, possibi litando 
assim a ideia de movimento. 
Já Origami é uma palavra 
japonesa composta do verbo 
dobrar e do substantivo pa
pel. Literalmente significa 
‘dobrar papel’.

A proposta da oficina é 
produzir filmes de stop mo
tion com papel. Para tanto 
os participantes confecciona
rão Ori gamis para a criação 

de personagens e cenários. 
Depois com uso do celular e 
aplicativos gratuitos de ani
mação será possí vel realizar 
filme de stop motion. 

n ESCOLA LIVRE
A Escola Livre de Cinema e 

Vídeo é um projeto da Prefei
tura de Santo André, por meio 
da Secretaria de Cultura. O es
paço oferece um curso livre e 

gratuito na área de audiovisual. 
Trabalha com recursos digitais 
e com produção de baixo orça
mento e busca a vivência práti
ca e artística desta linguagem.

Serviço  Projeto Oficina 
de setembro – Parceria Escola 
Livre de Cinema e Vídeo e Mu
seu da Imagem e do Som por 
meio dos Pontos MIS.

Oficina ‘Animação Stop Mo
tion  Origami’, com a professo

ra Marta Russo. Dias 15 e 17, 
das 16h às 18h. Classificação: 
10 anos. Inscrições gratuitas: 
https://www.sympla.com.br/
minicursoanimacaostop
motioncomorigamicom
martarusso__1321644?toke
n=1a288dbd2d24769a20708
f7f5ef0407c

Mais informações: cinemae
video@santoandre.sp.gov.br 
(Reportagem Local)

A proposta da oficina é produzir filmes de stop motion com papel

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

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)

cação se caracterizaria como al
ternativa de ação para a prática 
educativa libertária efetiva 
e próxima das vivências que 
propõem epistemologicamente 
na concepção de CEU (Centro 
de educação Unificado)”, desta
ca. (Reportagem Local)

Fundação das Artes participa do 
Festival Vamos que Venimos Brasil

Cia. de jovens atores estreia espetáculo 
gestual sobre cultura de consumo

O Núcleo Adolescente 
de Teatro da Fundação das 
Artes de São Caetano do Sul 
participará, no próximo dia 
18, do 3º Festival de Teatro 
Adolescente do Vamos que 
Venimos  VQV Brasil 2021, 
edição brasileira do festival 
criado na Argentina, para 
incentivar a produção cul
tural dos jovens.

O grupo apresen
tará às 19h, o espetáculo 
“Oi(ii)  em processo”, 
inspirado livremente no 
filme “Depois a louca sou 

A Companhia dos Ra
tos apresenta o espetáculo 
“Mercado Branco”, uma 
comédia sobre a cultura do 
consumo, criada a partir 
da linguagem gestual com 
ênfase no trabalho físico e 
coreográfico, com direção 
assinada por Fabiano Lodi.

A estreia online acontece 
no Teatro Paulo Eiró, nos dias 
17, 18 e 19 deste mês  sexta 
e sábado, às 21h, e domingo, 
às 19h. Todas as apresenta
ções ocorrem pelo Facebook 
e YouTube com acesso grátis. 
Ainda em setembro, Mer
cado Branco tem sessões no 
Teatro João Caetano, nos 
dias 24, 25 e 26.

Em outubro as apresen
tações ocorrerão nos tea
tros Arthur Azevedo, nos 
dias 01, 02 e 03, e Cacilda 
Becker, nos dias 08, 09 e 
10, sempre às 21h (sexta e 
sábado) e às 19h (domingo). 
A temporada contempla 
ain da o CEU Pêra Marmelo 
e CEU Inácio Monteiro.

n ENREDO
No enredo, diferen

tes hábitos e condiciona
mentos sociais da vida 

eu”, e aborda crises de 
ansiedade e de pânico. A 
cena traz como princípio 
a vida e reflexões de pes
soas que enfrentam essa 
situação diariamente.

A transmissão do es
petáculo ocorrerá no canal 
do VQV Brasil no Youtube: 
https://www.youtube.
com/channel/UC6LV_
ETK4sjWvCE5uMi49w.

Em seguida, haverá uma 
conversa com o público pela 
plataforma Zoom. (Repor
tagem Local)

moderna se misturam 
e se repetem, e mesmo 
quando se transformam 
parecem perder o sentido 
em um mundo onde tudo 
vira mercadoria. Explo
rando a comicidade física, 
por meio de técnicas de 
Biomecânica e Método 
Suzuki de interpretação, 
esse espetáculo de humor 
sem palavras coloca o es
pectador frente ao efeito 
perverso do aceitável na 
sociedade de consumo.

A dramaturgia de Mer
cado Branco é formada 
por cenas, nas quais o uso 
de produtos legalmente 
permitidos, bem como 
comportamentos e hábi
tos sociais, adquirem car
acterísticas de mercadorias 
viciantes e se confundem 
frequentemente. O nome 
é uma referência ao termo 
racista “mercado negro”, 
que impõe uma visão exclu
dente e negativa a produtos 
e relações comerciais con
sideradas ilegais, social
mente inadequadas ou que 
têm consequências moral
mente condenáveis. (Re
portagem Local)

Grupo apresentará espetáculo "Oi(ii) - em processo”

Divulgação

Angelo Baima/PSA
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Covid - Ministério alerta 
sobre necessidade de 
Estados e municípios 

seguirem PNO
Para garantir a segunda 

dose aos brasileiros, o cálculo do 
Ministério da Saúde é baseado 
no quantitativo já distribuído 
aos estados para primeira dose, 
seguindo as orientações do Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19 
(PNO). Por isso, a pasta faz um 
alerta: estados e municípios que 
não seguirem as recomendações 
poderão sofrer com falta de do-
ses para completar os esquemas 
vacinais da população.

A recomendação foi divul-
gada nesta segunda-feira (13), 
em documento publicado pela 
pasta e encaminhado aos ges-
tores locais do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Ao longo da cam-
panha, o Ministério da Saúde 
alertou para a necessidade de 
seguir o PNO, para que a imuni-
zação evoluísse de acordo com o 
planejado em todo o país.

Nos últimos dias, alguns es-
tados relataram falta do imuni-
zante Astrazeneca para a segunda 
dose. No entanto, a distribuição 
do Ministério da Saúde foi feita 
conforme o previsto e calculada 
respeitando o prazo para a dose 
2, que atualmente é de 12 sema-
nas, para todas as localidades.

A pasta reforça que há a pre-
visão de entregas de mais 62 
milhões de doses da Astrazen-
eca em 2021, o que garante a se-
gunda dose sem prejuízos para a 
população. (Agência Saúde)

O influenciador Gustavo Tubarão faz tratamento para síndrome do pânico e depressão

Setembro Verde 
é tema de 

exposição no 
Atrium Shopping

Este mês, quem passar 
pelo Atrium Shopping, em 
Santo André, pode conferir a 
exposição Setembro Verde, do 
Instituto IPES (Instituto de 
Projetos Educacionais e So-
ciais), a qual retrata por meio 
de fotos de Marcelo Cavallari 
Militelli a espera na Fila Única 
de Transplantes do SUS.

A mostra, com 12 fotos, 
apresenta de forma muito hu-
manizada a vida do jovem que 
aguarda há oito meses, desde 
11 de dezembro de 2020, por 
um transplante de rim. 

Até 30 deste mês a ex-
posição fica no Piso Térreo do 
empreendimento e convida 
visitantes para a reflexão tão 
importante que é a doação de 
órgãos e tecidos para salvar vi-
das por meio dos transplantes.

Serviço - Exposição 
Se tem bro Verde. Até 30 
de setembro, no  Piso Té-
rreo.Atrium Shopping, rua 
Giovanni Battista Pirelli, 155 
- Vila Homero Thon, Santo 
André. Telefone e WhatsApp: 
(11) 3135-4500. (RL)

Problema comum entre 
as mulheres, a dor pélvica 
geralmente é um sinal de al-
guma disfunção no organis-
mo, que pode ser ginecológi-
ca, intestinal, ou relacionada 
a gravidez. Muitas mulheres 
que têm dor pélvica intensa, 
podem sentir um aumento 
dessa dor durante a men-
struação. E conforme con-
statou o Trocando Fraldas 

em seu mais recente estudo, 
47% das brasileiras sentem 
dor pélvica intensa, que pio-
ra na menstruação. 

Um dos fatores que po-
dem contribuir para a dor 
pélvica, e sua piora durante 
a menstruação, é a endome-
triose, uma doença crônica 
que pode causar dor, descon-
forto e infertilidade. Porém, 
muitas mulheres têm a 

Setembro Amarelo: é fundamental falar sobre a luta contra o suicídio

Estudo:  47% das brasileiras sentem dor pélvica intensa que piora na menstruação

Setembro é um mês de 
suma importância para quem 
luta contra doenças como 
transtornos de depressão, 
transtorno bipolar, uso de 
substâncias e síndrome do 
pânico. Não diferente dos 
demais meses, porém o nono 
mês do ano recebeu o nome 
de “Setembro Amarelo”, em 
que há uma grande campanha 
de conscientização e preven-
ção do suicídio, que pode ser 
associado às doenças acima. 

A campanha existe desde 
2015 e é divulgada pela Asso-
ciação Brasileira de Psiquia-
tria (ABP), pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e 
pelo Centro de Valorização da 
Vida (CVV). O mês de setem-
bro foi escolhido porque no 
dia 10 se comemora o Dia 
Mundial de Prevenção ao 
Suicídio, mas a campanha 
acontece o ano todo com o 
objetivo a valorizar a vida. 

Para o influenciador digi-
tal Gustavo Tubarão, atual-
mente com 5,1 milhões de 
seguidores no Instagram, é 
fundamental falar sobre esse 
assunto, uma vez que ele as-
sumidamente faz tratamen-
to para síndrome do pânico 

Divulgação/ Leca Novo

e depressão e, apor meio da 
internet, conseguiu desen-
volver seu lado mais criativo 
e sair de um lugar onde ele 
jamais gostaria de voltar. 
Seu sonho é lutar por essa 
causa e abrir uma ONG para 
ajudar pessoas que sofrem 
desses distúrbios. 

O influenciador digital  
conseguiu superar essa fase 
difícil por meio dos conteú-
dos produzidos com humor, 

que exaltam sua vida na 
roça e seu sotaque mineiro. 
Gustavo Tubarão é de Cana 
Verde, Minas Gerais, e com-
partilha com seus seguidores 
o seu dia a dia ao lado do Pai-
acin, seu cão e melhor amigo, 
da Pampa, seu carro de esti-
mação e de seus amigos que 
ele considera da família.

n TABU
A campanha do Setembro 

Amarelo traz visibilidade ao 
tema, que ainda é tratado 
como tabu em muitas regiões 
do país. A cada ano, diversos 
veículos de mídias aderem à 
campanha e ajudam na di-
vulgação do CVV (Centro De 
Valorização à Vida) por meio 
dos veículos de mídia, inter-
net e redes sociais. 

As mídias também dis-
ponibilizam materiais gratui-
tos pela internet, entrevistas 

para canais digitais de comu-
nicação e conteúdos educati-
vos. Esses materiais tratam 
dados sobre o suicídio, for-
mas de como abordar esse 
tema e identificar pessoas 
que precisam de ajuda, e as-
sim, alcançando mais pessoas 
ao redor do Brasil.

Sabe-se que o Brasil é o 
oitavo maior país do mundo 
em números de suicídios, 
são registrados 12 mil suicí-
dios por ano no Brasil e é 
a segunda maior causa de 
morte para jovens de 15-
29 anos. Os números são 
bastante alarmantes já que 
a cada 40 segundos, uma 
pessoa comete suicídio em 
algum lugar do mundo. Ou 
seja, em um ano, mais de 
800 mil pessoas perdem sua 
vida dessa maneira. 

A saúde mental é um tema 
que merece ainda mais aten-
ção no contexto do isolamen-
to social exigido pelo novo 
coronavírus. Sendo assim, é 
de extrema importância di-
vulgar, falar e conscientizar 
a população desse problema 
que existe mundialmente e 
vem crescendo a cada dia. 
(Reportagem Local)

Setembro Verde: número de transplantes 
no Brasil cai 25% durante a pandemia

Só na primeira onda de covid-19, diminuiu 31% o número de transplantes realizados em todo o mundo
Envato

Hospital Cajuru se destaca em captações efetivadas

O que fazer quando um 
órgão do corpo humano não 
funciona mais nem se recu-
pera com tratamentos conven-
cionais? A medicina tem uma 
solução radical: trocar o órgão. 
É um procedimento de alta 
complexidade, que exige muita 
competência médica, estrutura 
hospitalar e solidariedade. No 
mundo, nem mesmo os avan-
ços tecnológicos impediram 
que as doações e os transplan tes 
de órgãos fossem impactados 
pela pandemia. Só na primeira 
onda de covid-19, diminuiu 
31% o número de transplantes 
realizados em todo o mundo, 
como aponta a pesquisa pu-
blicada no jornal científico The 
Lancet Public Health.

Ao considerar dados de 22 
países, espalhados por quatro 
continentes, o estudo indica 
que 11.253 cirurgias desse tipo 
deixaram de ser efetuadas no 
ano passado, o que significa 
redução de 16% ao longo dos 
12 meses. O transplante mais 
afetado  foi o de rim com doa-
dores vivos, que teve queda 
de 40% no comparativo en-
tre 2019 e 2020. A pesquisa 
mostra ainda que a diminuição 

na quantidade de transplan-
tes representou mais de 48 
mil anos perdidos nas vidas 
de pacientes.

O Brasil não ficou fora desse 
cenário. O país, que é um dos 
líderes mundiais na doação e 
no transplante de órgãos, viu 
os números despencarem com 
o agravamento da pandemia. A 
taxa de doadores efetivos caiu 
13% e a efetivação de doações 
reduziu para 24,9%. O princi-
pal motivo desse declínio é o 
aumento de 44% na taxa de 
contraindicação, em parte pelo 
risco de transmissão de co-
vid-19. Os dados são da Asso-
ciação Brasileira de Transplante 
de Órgãos (ABTO), em um 
comparativo do primeiro se-
mestre de 2020 com o primeiro 
semestre de 2021.

n SISTEMA PÚBLICO
O Brasil tem a regulação de 

órgãos operada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), consi-
derado o maior sistema público 
de transplantes de órgãos do 
mundo. Dentro dessa ope-
ração, o Hospital Universitário 
Cajuru, em Curitiba (PR), que 
atende 100% por meio do SUS, 

é referência no transplante 
renal. Foram 60 procedimen-
tos realizados em 2020 e 24 
no primeiro semestre deste 
ano. “A excelência da equipe de 
transplante torna possível que, 
em 95% dos casos, não haja 
rejeição do órgão em um prazo 
de um ano, índice semelhante 
aos hospitais de São Paulo e 
também dos Estados Unidos”, 
afirma o diretor-geral do HUC, 
o médico Juliano Gasparetto. 

São muitas as equipes que 
correm contra o tempo no 

processo de doação de órgãos. 
Equipes como a do Labo-
ratório de Imunogenética do 
Hospital Universitário Caju-
ru, que realizam exames de 
compatibilidade para o trans-
plante de órgãos e tecidos. 
Com avançada tecnologia, 
o laboratório atua como um 
facilitador para o processo de 
doação, ao atender a Central 
de Transplantes, as equipes 
transplantadoras e as uni-
dades de diálise do Paraná.

 “A partir do momento que 

doença, mas, pelos sintomas 
serem muito parecidos com 
o da menstruação, podem 
ficar muito tempo sem iden-
tificar o problema. E con-
forme constatamos no es-
tudo, 69% não sabem que a 
endometriose pode produzir 
menstruação abundante, 
cãimbras durante a relação 
sexual, e dor ao urinar. 

Os dados por estado 

demonstram que o Ceará é 
o estado em que mais mul-
heres conhecem os sintomas 
da endometriose, com 38% 
das entrevistadas. No Rio 
de Janeiro, o percentual é 
de 35%, e no Distrito Fed-
eral, 33%. Já em São Paulo 
e no Espírito Santo, 30% 
das entrevistadas sabem so-
bre os sintomas da doença. 
E o Acre, é o estado em que 

menos mulheres têm esse 
conhecimento, com 9% da 
população. Além disso, 25% 
das entrevistadas conhecem 
alguém que tem a doença.

Ademais, segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), cerca de 180 milhões 
de mulheres enfrentam a 
endometriose em todo o 
mundo. E em abril de 2021, 
a OMS reconheceu a doença 

como um problema de saúde 
pública. Por ter um percentu-
al tão alto de mulheres por-
tadoras da doença, e que não 
têm conhecimento sobre ela 
(69% conforme demonstra-
mos anteriormente), espera-
se que após esse reconheci-
mento, sejam desenvolvidas 
ainda mais políticas públicas 
voltadas para a doença. (Re-
portagem Local)

temos a confirmação de um 
potencial doador, o laboratório 
entra efetivamente no processo 
para liberar os exames de com-
patibilidade no menor tempo 
possível. Isso causará impacto 
direto na sobrevida desse órgão 
e na qualidade de vida do paci-
ente pós-transplante”, desta-
cou a coordenadora da equipe, 
Helena Cazarote.

O HUC é destaque na capta-
ção de órgãos. Com uma equipe 
multiprofissional, o hospital 
mantém o maior índice de con-
versão estadual de entrevistas 
com as famílias em doações efe-
tivadas. Em 2020, a taxa de con-
versão foi de 84%, e em 2021, 
está em 81%, bem acima das 
médias dos demais estados. En-
quanto que a recusa pela doação 
está em 39% no país e 25% no 
estado, sendo que o Hospital 
Universitário Cajuru tem a mé-
dia de apenas 19% de recusa. 
“Somos modelo, pois o processo 
é muito bem estruturado e bem 
realizado. O resultado positivo 
na doação e no transplante é 
fruto de um trabalho de uma 
equipe dedicada e capacitada no 
que faz”, ressalta o diretor-geral. 
(Reportagem Local)
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Prefeitura do  
MunicíPio de diadeMa

ä

avisos
Fundação Florestan Fernandes
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Processo de Compras nº 004/2018 – Contrato nº 004/2018 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES 
– Contratada: T N ABC CONTROLADORA AMBIENTAL 
LTDA. – Contratação de empresa especializada para de-
detização, desratização e limpeza de caixa d’água para as 
dependências da Fundação Florestan Fernandes. – Vigência: 
28/08/2021 a 27/08/2022 – Valor do Contrato: R$ 6.200,00 
(Seis mil e duzentos reais) – Manoel Eduardo Marinho – 
Diretora Presidente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - EDITAL Nº 03/2021 DE ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA 
-  PROGRAMA BAIRRO MELHOR - A Prefeitura do Município de Diadema, através da Secretaria de Admi-
nistração e Gestão de Pessoas, em conformidade com a Lei Municipal nº 4068, de 28 de maio de 2021 e 
Decreto nº 7970 de 19 de julho de 2021, faz saber que, visando combater o desemprego no Município de 
Diadema, realizará Seleção Pública para bolsistas do Programa BAIRRO MELHOR para as vagas atuais e 
as que vierem a vagar, conforme Capítulo II – DAS VAGAS e de acordo com as Instruções Especiais que 
passam a fazer parte integrante deste Edital.  DAS VAGAS

DAS INSCRIÇÕES – 1. As inscrições serão realizadas única e exclusivamente das 10h do dia 15 de se-
tembro de 2021 às 23h59min do dia 30 de setembro de 2021 através do site da Prefeitura do Município de 
Diadema www.diadema.sp.gov.br . 2.Em decorrência da Pandemia do Coronavírus COVID19 não haverá 
atendimento presencial para a realização das inscrições. 3.Não serão aceitas inscrições fora dos dias e ho-
rários estabelecidos.4.A inscrição deverá ser feita pelo site da Prefeitura conforme item 1, não se aceitando 
a inscrição condicional, por procuração, por via postal ou qualquer outro meio. 5.A inscrição do candidato 
implicará no conhecimento e na aceitação tácita das instruções e condições da presente seleção pública 
estabelecidas neste edital, das normas legais instituídas pela Lei N° 4068/2021 e pelo Decreto nº 7970 de 
19 de julho de 2021, bem como das demais normas legais pertinentes, não podendo o mesmo alegar qual-
quer espécie de desconhecimento. 6.Verificado a qualquer tempo o recebimento da inscrição de candidato 
que não atenda a todos os requisitos fixados neste Edital, a mesma será imediatamente cancelada. 7.Para 
participar da Seleção Pública para bolsistas do Programa BAIRRO MELHOR, o candidato deverá preencher 
os seguintes requisitos: 7.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a 
igualdade de condições previstas no Decreto Federal n° 70.436/72, e estar quites com as obrigações elei-
torais;7.2. Estar quite com o Serviço Militar.7.3. Gozar de boa saúde física e mental e apresentar condições 
físicas para o pleno exercício das atividades;7.4. Ter idade entre 18 (dezoito) anos e 74 (setenta e quatro) 
anos; 7.5. Estar desempregado e não estar recebendo seguro-desemprego, aposentadorias ou pensões. 
7.6. Não ter rendimentos próprios; 7.7. Comprovar que é residente no Município de Diadema, DE ACORDO 
COM AS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA PREVIAMENTE DEFINIDAS COMO REGIÕES NORTE, SUL, LES-
TE, OESTE E CENTRO, conforme definição no quadro abaixo, mediante exibição de contas de água, luz, 
telefone ou correspondência em geral, em nome do interessado; ou mediante declaração, firmada sob as 
penas da lei, na hipótese de residir com terceiros.

7.8.Pertencer à família de baixa renda, cujos membros tenham rendimento bruto mensal per capita igual ou 
inferior a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, computando-se a totalidade dos 
rendimentos brutos dos membros da família, oriundos do trabalho e/ou outras fontes de qualquer natureza, 
incluindo-se os benefícios e valores concedidos por órgãos públicos ou entidades particulares; 7.9. Estar 
com Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado; 7.10.Estar em dia com as obrigações eleitorais. 8. Será 
incluído no Programa somente 01 (um) beneficiário por família. 9. A aferição da renda e dos demais requi-
sitos para a concessão do benefício será realizada quando do cadastramento inicial e em qualquer fase do 
Programa. 10. No ato da inscrição, e para fins de comprovação dos requisitos previstos no artigo 5° da Lei 
n° 4068, de 28 de maio de 2021, considerar-se-ão os seguintes documentos: 10.1.Da idade – Documento 
oficial com foto, como: cédula de identidade, carteira de reservista, Carteira de Trabalho e Previdência 
Social ou Carteira Nacional de Habilitação. 10.2. Da situação de desemprego – Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social, recibos ou declarações, certidão emitida por sindicato ou entidade de classe ou declaração 
do próprio interessado, sob as penas da lei, de estar desempregado, quer quando da solicitação da conces-
são da bolsa, quer quando da eventual contratação. 10.3. Não ter rendimentos próprios – comprovante de 
recebimento da última parcela de seguro-desemprego ou declaração do próprio interessado, sob as penas 
da lei, de não estar recebendo tal verba bem como pecúlios, aposentadorias ou pensões. 10.4. De residên-
cia: todo e qualquer documento emitido por instituição pública ou privada que contenha, no mínimo, o nome 
do interessado e seu endereço no município de Diadema, a data da emissão ou postagem, tais como: carnê 
de Imposto Predial e Territorial Urbano, contas de luz, água, telefone, contratos e recibos de locação de imó-
vel em nome do beneficiário, carteira de inscrição em unidades de saúde, carteira de vacinação dos filhos, 
acompanhadas das respectivas certidões de nascimento, correspondência em nome do interessado. Os do-
cumentos apresentados como comprovação da exigência prevista no inciso IV do artigo 5°, da Lei n° 4068, 
de 28 de maio de 2021, deverão conter data de postagem ou emissão. Na comprovação da residência, 
estando o carnê de IPTU, as contas de consumo, o contrato e os recibos de locação do imóvel em nome do 
cônjuge ou companheiro (a), pais ou representante legal do beneficiário, deverá ser apresentada, conforme 
o caso, certidão de casamento, prova hábil de união estável, de filiação ou de representação, além de de-
claração, sob as penas da lei, da pessoa cujo nome consta do documento, de que o interessado reside em 
sua companhia. Ou ainda se em situação de rua e ou albergado, apresentar declaração do órgão/instituição 
pelo qual o candidato é assistido. 10.5. Da renda bruta familiar e/ou individual – recibos, holerites, Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, declaração do empregador ou do tomador de serviços, comprovantes de 
valores recebidos a qualquer título de órgãos públicos ou entidades particulares, tais como: pensões, apo-
sentadorias, pecúlios e demais rendas ou outros meios que possibilitem a comprovação dos rendimentos 
de cada membro do grupo familiar ou, ainda, declaração do próprio interessado, sob as penas da lei, de 
que se enquadra nos requisitos previstos no inciso V do artigo 5° da Lei n° 4068 de 28 de maio de 2021. 
10.6. Da qualidade de único beneficiário – declaração do próprio interessado, sob as penas da lei, de ser 
o único beneficiário do Programa Frente de Trabalho, instituído pela Prefeitura do Município de Diadema. 
10.7. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos. 10.8. Comprovante de Escolaridade – original 
da certidão do último ano escolar cursado, caso possua. 10.9. Do Nome Social – o candidato que se identi-
fica e é socialmente reconhecida como pessoa travesti ou transexual, poderá no ato da inscrição optar por 
incluir seu nome social. Os beneficiários serão alocados em uma região e constará nas respectivas listas 
de classificação em concordância com o seu endereço declarado na Ficha de Inscrição e em conformidade 
com as regiões de abrangência conforme abaixo:

Diadema, 13 de setembro de 2021. ODAIR CABRERA - Secretário de Administração e de Gestão de Pes-
soas.
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DE 13 DE SETEM-
BRO DE 2021: PORTARIA: 227, REVERTE APO-
SENTADORIA, a pedido, a contar de 14.09.2021, 
MARILZA MARTINEZ PEDROSO, Prontuário 
106.926, Professor de Educação Básica I, SE.
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: 131/2021 - PC:188/2021.Objeto: R.P 
para o Fornecimento de Frascos para Hemocultura 
- Adulto e Pediátrica.Agendado para: 28/09/2021 às 
09h00.
Informações, e/ou retirada Edital completo, median-
te pagamento das cópias, sito no Serv. Compras da 
PMD, R. Almirante Barroso, 111 - Vl. Stª. Dirce - Dia-
dema, em dias úteis das 09:00 às 15:30h, Tel: 4057-
7799 ou no site. www.diadema.sp.gov.br
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 0155/2020 - PC: 0264/2020. Objeto: 
Forn. de Testes de Bioquímica e Hormônios. Ata RP 
280/2020 entre Município Diadema e Ciscre Imp. 
E Distrib. De Prod. Médicos Ltda. Tornamos públi-
co que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 12/12/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Pr. Eletrônico: 0192/2020 - PC: 0281/2020. Objeto: 
Forn. De Tintas E Solventes Para Utilização Na Si-
nalização Viária. Ata RP 003/2021 entre Município 
Diadema e Manort Indústria e Comércio de Tintas 
Ltda. Tornamos público que permanecem inaltera-
dos os itens, preços e valores registrados e publi-
cados no Diário Regional de 13/03/2021 ref. as atas 
dos pregões em epígrafe.
Prefeitura do Município de Diadema. PORTARIA N.º 
228 de 13.09.2021 
Nomeia as pessoas abaixo relacionadas para ocu-
pação de cargo.
CARGO DE AGENTE SERVIÇOS COZINHA II – 
COZINHEIRO - 40º CONCURSO PÚBLICO–EDI-
TAL Nº 03/2020
16º,MARIZA APARECIDA SANTOS CAMAR-
GO,430795907
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
I - 40º CONCURSO PÚBLICO–EDITAL Nº 03/2020
1º,THAIS HELENA ANASTACIO,348047071
Diadema, 13.09.2021 – ODAIR CABRERA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
DE PESSOAS

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE GOVER-
NO DE 13/09/21: PORTARIAS: 1343, REVOGA 
a contar de 03/09/21, FG NÍVEL 3, Gabriela Alves 
Santana Valaci, 117271, SASC. 1344, REVOGA a 
contar de 08/09/21, FG NÍVEL 5, Paloma Faria de 
Souza, 118078, SEDET. 1345, DESIGNA a contar 
de 01/09/21, FG NÍVEL 5, Anderson Dantas da Sil-
va, 113507, SEPLAGE. 1346, DESCOMISSIONA 
a contar de 01/07/21, Chefe de Serviço, Carla de 
Cassia Nogueira Kuramochi, 102441, SEPLAGE. 
1347, CESSA OS EFEITOS a contar de 01/08/21, 
da Port. 133, de 12/01/21 que colocou a disposição 
da Câmara Municipal de Diadema, Rogerio Moreira 
Carvalho, 116737.

DECRETO Nº 8.004, DE 13 DE SETEMBRO DE 
2021 DISPÕE sobre a implementação de medidas 
restritivas complementares às previstas no decreto 
municipal 7875 de 05 de fevereiro de 2021; JOSÉ 
DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Dia-
dema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais; CONSIDERANDO que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e servi-
ços para sua promoção, proteção e recuperação, na 
forma do artigo 196 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de 
Saúde classificou como pandemia a disseminação 
da COVID- 19 no dia de 11 de março de 2020; CON-
SIDERANDO as disposições do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe so-
bre a medida de quarentena de que trata o Decre-
to nº 64.881, de 22 de março de 2020 e institui o 
Plano São Paulo; CONSIDERANDO os Decretos 
Municipais, que declararam o estado de calami-
dade pública no Município para enfrentamento da 
pandemia decorrente do Coronavírus, reconhecida 
pela Assembleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo conforme Decreto Legislativo nº 2.495, de 31 de 
março de 2020; CONSIDERANDO a situação da 
pandemia no Município de Diadema e no Estado de 
São Paulo; CONSIDERANDO, ainda, o que consta 
nos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 

7849/2020; DECRETA: Art. 1º No período compre-
endido entre as 00:00 horas do dia 15 de setembro 
às 24:00 horas do dia 30 de setembro de 2021, as 
atividades comerciais, culturais, serviços e ativida-
des religiosas em geral poderão funcionar entre 6:00 
e 23:00 horas no âmbito do município de Diadema. § 
1º As atividades mencionadas no caput deste artigo 
deverão respeitar com rigor os protocolos sanitários 
gerais (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf) 
e específicos (https://www.saopaulo.sp.gov.br/pla-
nosp/setores/) previstos no Plano São Paulo. § 2º 
As atividades mencionadas no caput deste artigo 
deverão respeitar o limite de 80% da capacidade 
de ocupação dos respectivos estabelecimentos. 
§ 3º O acesso aos estabelecimentos comerciais e 
serviços em shoppings, galerias, lojas de rua, ba-
res e restaurantes deverá ser interrompido às 23h. 
§ 4º - Excepcionam-se das restrições mencionadas 
neste artigo: I - As atividades industriais; II - Os hos-
pitais, farmácias, hospitais e clínicas veterinárias e 
serviços de apoio ao atendimento à saúde. III - A 
venda de produtos por meio de entrega (delivery), 
retirada dentro de veículos automotores (drive trhu) 
e retirada presencial direta de produtos nos estabe-
lecimentos atingidos (take away).
§ 5º Os bares e estabelecimentos similares deve-
rão encerrar suas atividades às 23 horas. Art. 2º No 
período entre as entre as 00:00 horas do dia 15 de 
setembro às 24:00 horas do dia 30 de setembro de 
2021 ficam mantidos: I - o toque de recolher entre 
00:00 e 6:00 horas; II - o escalonamento dos horá-
rios de entrada e saída de atividades comerciais, 
industriais e de serviços, na forma sugerida pelo 
Plano São Paulo. Art. 3º O funcionamento dos ór-
gãos públicos municipais seguirá as normas dos 
regulamentos expedidos na forma do artigo 3º do 
decreto municipal nº 7894, de 12 de março de 2021. 
Art. 4º Em caso de constatação de descumprimento 
do presente decreto haverá aplicação de multas e 
implementação das demais medidas cabíveis, como 
a interdição e o fechamento pelos órgãos municipais 
de vigilância sanitária ou pelas autoridades poli-
ciais, inclusive a Guarda Civil Municipal, na forma 
da lei. Art. 5º Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Diadema, 13 de setembro de 2021 JOSÉ 
DE FILIPPI JUNIOR Prefeito do Município de Dia-
dema DHEISON RENAN SILVA Secretário de Go-
verno DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secre-
tária de Assuntos Jurídicos BENEDITO DOMINGOS 
MARIANO Secretário de Segurança Cidadã JOSÉ 
EVALDO GONÇALO Secretário de Mobilidade e 
Transportes REJANE CALIXTO GONÇALVES Se-
cretária de Saúde

DECRETO Nº 8.005, DE 13 DE SETEMBRO DE 
2021 DISPÕE sobre a revogação do Decreto nº 
7.996, de 27 de agosto de 2021, que regulamentou a 
consignação em folha de pagamento dos servidores 
públicos ativos, aposentados e pensionistas da Ad-
ministração Pública Direta, Autarquias e Fundações 
do Município de Diadema. JOSÉ DE FILIPPI JÚ-
NIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado de 
São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO ainda, o que consta dos autos do 
Processo Eletrônico nº 4.831/2004; DECRETA Art. 
1º Fica revogado o Decreto nº 7.996, de 27 de agos-
to de 2021, que regulamentou, até 31 de dezembro 
de 2021, a margem consignável da remuneração 
líquida dos servidores públicos ativos, aposentados 
e pensionistas da Administração Pública Direta, Au-
tarquias e Fundações do Município de Diadema. Art. 
2º As despesas com a execução deste decreto cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. Art. 3º Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação. Diadema, 13 de setem-
bro 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 ODAIR 
CABRERA Secretaria de Administração e Gestão de 
Pessoas
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Publicidade Legal

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, 14 de setembro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

RAFAEL DIAS PEREIRA e LEIDIANE SILVA 
DE MORAIS, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, coordenador de su-
porte técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ CARRILHO DE MÉLO PEREIRA e de 
ANTONIA FERREIRA DIAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, 
nascido em São Paulo - SP, aos 26/10/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
SILVINO DE MORAIS e de MARIZETE ROSA 
DA SILVA;

ANTONIO JEFFERSON AGUIAR e MIKAELLE 
LEANDRO MENINO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em Santo André - SP, aos 07/04/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GE-
RONCIO XIMENES AGUIAR e de VALDENI 
ALCANTARA DE AGUIAR; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
16/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DAMIÃO MENINO LEITE e de DAMIANA 
LEANDRO DA SILVA LEITE;

IBRAHIM MOHAMAD MAJZOUB e LADJANE 
ALEXANDRE DE LIMA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/01/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MOHAMAD IBRAHIM MAJZOUB e de 
FATIMA DIB MAJZOUB; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, gerente de loja, 
nascido em Jaboatão - PE, aos 28/03/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTO-
NIO ALEXANDRE DA SILVA e de EUNICE 
NESTOR DE LIMA;

FABIO SALES DOS SANTOS e LUANA 
BARRETO SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cinegrafista, 
nascido em Suzano - SP, aos 17/02/1987, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de AIRTON DO 
NASCIMENTO SANTOS e de MARIA JOSE 
SALES GOMES; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, esteticista, nascido em 
Diadema - SP, aos 01/10/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de ISAEL MELO SOUZA e 
de LUCILENE DA SILVA BARRETO;

RAUL PEREIRA GOMES e JESSICA JENI-
FFER SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/08/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de ADAUTO 
ADELMIR GOMES e de FATIMA PEREIRA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de farmacia, nascido 
em São Paulo - SP, aos 28/05/1991, residente 
em Diadema - SP, filho de JURANDIR SILVA 
SANTOS e de JOANITA SILVA DE OLIVEIRA 
SANTOS;

JADSON ROSA DOS SANTOS e AMANDA 
BEATRIZ ROCHA DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Penedo - AL, 
aos 09/01/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de WALMIR DOS SANTOS e de MARIA 
DOS PRAZARES MENEZES ROSA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 
06/08/2001, residente em Diadema - SP, filho 
de OLDAIR JOSÉ ALMEIDA DA SILVA e de 
FERNANDA DA ROCHA;

LUIS FERNANDO RODRIGUES  e IZABEL 
DE ANDRADE ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, agente de 
organização escolar , nascido em ITAPO-
RANGA  - SP, aos 15/12/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEDNEIA DE CASTRO 
RODRIGUES ; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira , solteiro, administradora de 
empresas , nascido em DIADEMA - SP, aos 
06/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PEDRO ALGEMIRO ALVES e de MARIA 
JOSÉ DE ANDRADE;

MARCUS VINÍCIUS DA CUNHA CORREIA 
e LAÍS BARBOSA AZEVEDO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente comercial, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 29/01/1988, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ FERNANDO CORREIA e de 
SILVINA DOURADO DA CUNHA CORREIA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, nutricionista, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 17/03/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO TOBIAS 
DE AZEVEDO e de CONCEIÇÃO APARECIDA 
BARBOSA DE AZEVEDO;

ELVIS SCARIOT e NATHÁLIA  CARUSO FER-
REIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, analista financeiro , nascido 
em DIADEMA - SP, aos 06/08/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de DIRCEU SCARIOT 
e de SIRLEI FRUSCALSO SCARIOT; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
arquiteta , nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 21/11/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROBERTO LOPRE-
TO FERREIRA  e de CLAUDIA CARUSO 
FERREIRA ;

BRUNO PAULINO FERREIRA  e MARCILENE 
DA SILVA LOURENÇO , sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileiro , solteiro, pintor , 
nascido em OSASCO - SP, aos 19/07/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GA-
BRIEL PAULINO FERREIRA e de MARIA 
LUCIA FERREIRA FEITOSA ; e a pretendente:  

nacionalidade brasileira , solteiro, técnica de 
enfermagem, nascido em GARANHUNS - PE, 
aos 18/02/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO LOURENÇO  DA SILVA  e de 
MARIA APARECIDA DA SILVA LOURENÇO ;

MICHELL ANDRADE MELO e ALINE COELHO 
GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, programador cnc, 
nascido em MONTE ALEGRE DE SERGIPE - 
SE, aos 01/10/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MANOEL VIEIRA DE MELO e 
de MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE MELO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 29/07/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ ANTONIO GONÇALVES e de LE-
ONICE VICENTINA COELHO GONÇALVES;

ADOGIVAL DE JESUS e HAIDEI EMILIA DE 
SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentado, nascido em 
CAMPO DO BRITO - SE, aos 27/12/1942, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANO-
EL APRIGIO DE JESUS e de MARIA JOSÉ 
DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentada, nascido em 
CENTRAL - BA, aos 22/09/1954, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE MARTINS DE 
SOUZA e de MARIA EMILIA DA SILVA;

DENIS VINICIUS DO AMARAL FARIA e 
RAIANE KELLY LIMA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, advogado, nascido em Taubaté - SP, aos 
03/01/1986, residente em Diadema - SP, filho 
de ARIOSVALDO DE FARIA e de CARMEN 
LUCIA DO AMARAL FARIA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, publicitária, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/06/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ LIMA DA SILVA;

ISRAEL DA SILVA SANTOS e JAQUELINE 
LIMA DA SILVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 
19/04/1986, residente em Diadema - SP, filho 
de MANOEL ANTONIO DOS SANTOS e de 
MARIA HELENA DA SILVA MIRANDA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista contábil, nascido em São Paulo - SP, 
aos 23/11/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de EDSON SOARES DA SILVEIRA e de 
JOANICE DE LIMA DA SILVEIRA;

ROMULO SILVIO GOMES ALMEIDA SAN-
TOS e FERNANDA ALVES GUIDELI, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 
18/12/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de ROMANO ALMEIDA SANTOS e de SILVIA 
REGINA GOMES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de 
imobilização, nascido em Diadema - SP, aos 
16/08/1982, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ CARLOS CARDOSO GUIDELI e de 
ADAILDA ALVES SANTOS;

LUCAS RODRIGUES PIMENTEL e CASSIANA 
FERNANDA FAUSTINO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, musico, nascido em São Paulo - SP, 
aos 29/01/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de EVERALDO DE SOUSA PIMENTEL e 
de YOLANDA RODRIGUES DA SILVA PIMEN-
TEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de secretária, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 06/11/1988, 
residente em Diadema - SP, filho de SILAS 
PEREIRA DA SILVA e de MARLI FAUSTINO 
DA SILVA;

ABIDIEL ALVES DE OLIVEIRA  e RAQUEL 
YUMI BARBOSA YAZAKI , sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
pedreiro, nascido em TEÓFILO OTONI - MG, 
aos 25/05/1981, residente em Diadema - SP, 
filho de PETRONILIO DE SOUZA OLIVEIRA  
e de ANELITA ALVES DE OLIVEIRA ; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
costureira , nascido em Teófilo Otoni - MG, 
aos 10/03/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de ADHEMAR SADAO YAZAKI  e de EVA 
BARBOSA DA SILVA ;

AGNALDO TORQUATO DA SILVA  e MARLY 
ALVES BARBOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, vigilante , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/06/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTO-
NIA TORQUATO DA SILVA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operadora 
de caixa, nascido em Cabo de Santo Agostinho 
- PE, aos 14/12/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARCOS RODRIGUES BAR-
BOSA e de LAUDICEIA DO CARMO ALVES 
BARBOSA;

GUSTAVO FELIZARDO DA SILVA e LUANA 
MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, manobrista, 
nascido em Caruaru - PE, aos 08/11/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de GERAL-
DO FELIZARDO DA SILVA e de MARIA DAS 
NEVES DA SILVA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, conferente, nascido 
em Diadema - SP, aos 03/04/1999, residente 
em Diadema - SP, filho de JOÃO DE MELO DA 
SILVA e de MARIA DE LOURDES DA SILVA;

MICAEL FERREIRA MOTA e DAMILES LIMA 
RODRIGUES, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido 
em Conceição do Coité - BA, aos 14/09/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de FLÁVIO DA 
SILVA MOTA e de MARILETE LIMA FERREI-
RA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em Conceição 
do Coité - BA, aos 31/01/2001, residente 
em Diadema - SP, filho de DANIEL BRAGA 
RODRIGUES e de MIRALVA PASTOR LIMA;

CRISTIANO PIAZZA e DEBORA APARECIDA 
DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário 
público, nascido em São Paulo - SP, aos 
13/05/1974, residente em Diadema - SP, filho 
de ORLANDO PIAZZA e de LUZIA MARIA 
PIAZZA; e a pretendente:  nacionalidade  brasi-
leira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido 
em São Paulo - SP, aos 18/02/1982, residente 
em Diadema - SP, filho de SEVERINO BERNA-
DINO DO NASCIMENTO e de MARIA JOSÉ 
DO NASCIMENTO;

OTÁVIO DE OLIVEIRA PINTO FILHO e EVE-
LIN GOMES DO PRADO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, aposen-
tado, nascido em Tupã - SP, aos 13/01/1954, 
residente em Diadema - SP, filho de OTÁVIO 
DE OLIVEIRA PINTO e de TEREZA SIMIONI 
PINTO; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, divorciado, funcionária pública, nascido 
em Corumbá - MS, aos 05/07/1964, residente 
em Diadema - SP, filho de ANTONIO GOMES 
DO PRADO e de JOANA DA SILVA PRADO;

FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA ARAUJO 
e CRISTIANA SILVA PEREIRA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquina, nascido em Rio de 
Janeiro - RJ, aos 22/01/1980, residente em 
Diadema - SP, filho de VICENTE DA SILVA 
ARAUJO e de ROCILEUDA RODRIGUES 
TEIXEIRA ARAUJO; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido 
em São Paulo - SP, aos 13/04/1981, residente 
em Diadema - SP, filho de JOALDO PEREIRA 
e de SHIRLEY DA SILVA TIZOCO PEREIRA ;

DANILO MARQUES DE OLIVEIRA  e HOSANA 
MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
repositor , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
09/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDERVAL REIS DE OLIVEIRA  e de INGRID 
CRISTINE SILVA MARQUES ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, op. de caixa , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/10/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DENIS 
EDUARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA  e de 
CLEONICE DE JESUS SANTOS ;

HÉLIO LIMA DA SILVA e LAUDINÉIA LINO 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 31/03/1989, residen-
te em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO 
RIBEIRO DA SILVA e de VERA LUCIA LIMA 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/07/1987, 
residente em Diadema - SP, filho de CLEUZA 
LINO DOS SANTOS;

MAURO WALKER CANDIDO DA SILVA e 
CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 
22/12/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de LAURO LUZO DA SILVA e de ZELIA CANDI-
DA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, vendedora, nascido em 
Juara - MT, aos 24/08/1985, residente em 
Diadema - SP, filho de ALOISIO PEDRO DOS 
SANTOS e de MARIA APARECIDA ROCHA 
DOS SANTOS;

JOSE ERONILDO ALVES DA SILVA e ELIZAN-
GELA FLORIANA COELHO , sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposetado, nascido em Ibateguara - AL, aos 
05/09/1953, residente em Diadema - SP, filho 
de MANOEL ALVES DA SILVA e de MARINA 
MARIA DO ESPIRITO SANTO; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, domés-
tica, nascido em Pindaí - BA, aos 17/03/1981, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
SALVADOR COELHO e de MARIA FLORIANA 
DE CARVALHO COELHO;

EVANDRO COSTA DOS SANTOS e THAÍS MI-
LENA ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, administrador, 
nascido em SALVADOR - BA, aos 28/09/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ANTONIO DOS SANTOS e de DELZA COSTA 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnica bancaria, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 16/12/1982, residen-
te em DIADEMA - SP, filho de CAMILO PRIMO 
DE ALMEIDA e de ELIZABETH EVANGELISTA 
DE ALMEIDA;

RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA e 
LUCIANA DA SILVA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileiro, solteiro, pintor, nascido 
em Senador Pompeu - CE, aos 03/10/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRAN-
CISCO SOARES DA SILVA e de RAIMUNDA 
GOMES SOARES; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, divorciado, auxiliar administra-
tiva, nascido em Viçosa- AL, aos 01/03/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
AMRGARIDA DA SILVA;

PAULO RODOLFO LOPES DE OLIVEIRA e 
VILMA GOMES SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, oficial de 
manutenção, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 04/04/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JONIVAL BATISTA DE OLIVEIRA e 
de ELISABETE LOPES DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de almoxarifado, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 21/02/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EDSON APARECIDO DA SILVA 
e de JANILDES GOMES DE OLIVEIRA SILVA;

ARLINDO GOMES DE FREITAS e ANTONIA 
CILENE VITORIANO DE LIMA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de limpeza, nascido em Säo Paulo - SP, 
aos 20/03/1971, residente em Diadema - SP, 
filho de RAIMUNDO GOMES DE FREITAS e de 
MARIA DAS MERCÊS GOMES DE FREITAS; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-

ro, do lar, nascido em Pedra Branca - CE, aos 
08/08/1979, residente em Diadema - SP, filho 
de JOÃO DOTE DE LIMA e de TEREZINHA 
VITORIANO DE LIMA;

ROBERTO ARAUJO MARINHO e TÁBATA 
COELHO DE PAULA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/09/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ROBER-
TO MARINHO e de AUDECI CASSIMIRO DE 
SOUZA ARAUJO MARINHO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nas-
cido em SÃO PAULO - SP, aos 20/11/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VILSON 
ROGÉRIO DE PAULA e de MARIA JULIA 
COELHO;

EUFLAUSIO PEREIRA DOS SANTOS SO-
BRINHO e FATIMA APARECIDA GABRIEL, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, encarregado de produção, nascido em 
Olho D´Água das Flores - AL, aos 05/02/1972, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PE-
REIRA DOS SANTOS e de BEATRIZ MARIA 
DOS SANTOS PEREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
14/10/1971, residente em Diadema - SP, filho 
de HONORIO GABRIEL e de DIVINA MARIA 
GABRIEL;

HELIO HAYATO HIWATASHI e MÁRCIA 
MITSUKO PEREIRA GUIMARÃES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, Médico, nascido em São Paulo - SP, aos 
22/06/1964, residente em DIADEMA - SP, filho 
de YASUHIRO HIWATASHI e de TOSHIKO 
HIWATASHI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresária, nascido em 
São Paulo - SP, aos 03/11/1970, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CASEMIRO PE-
REIRA GUIMARÃES  e de ELIZA SACHIKA 
GUIMARÃES;

ARTHUR YOSHIO UETA e MARINA LIMA DE 
OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, consultor de sistemas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de SACHIO 
UETA e de SUELY UETA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, consultora 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 
13/09/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ AIRTON DE OLIVEIRA e de HOSIA-
NA LIMA DE OLIVEIRA;

EDUARDO ÉVERTON VENTURA FERREIRA 
e EDUARDA LOBO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador II, nascido em São Paulo - SP, aos 
30/09/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de BENEDITO DE SOUZA FERREIRA e de 
NEIDE DE JESUS VENTURA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
embalagem, nascido em Diadema - SP, aos 
05/01/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de ELIANE LOBO DOS SANTOS;

FELIPE LIMA LEITE e CAROLINA ALVES 
FREITAS, sendo o pretendente:  nacionalida-
de brasileira, solteiro, operador de produção, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/09/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
LUIZ BEZERRA LEITE e de CINTIA MACEDO 
LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, auxiliar de RH, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 26/01/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de CAETANO 
ANTONIO DE FREITAS e de MARIA JOSE 
ALVES FREITAS;

GILDEVAN VICENTE MARTINS e ELIZETE 
FRANCISCA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Iraquara - BA, aos 23/05/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
VICENTE MARTINS e de ANITA ROSA MAR-
TINHA; e a pretendente: , solteiro, operadora 
de máquina, nascido em Iraquara - BA, aos 
25/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EUCLIDES SOUSA SANTOS e de ZENILTA 
FRANCISCA DE SOUSA;

PABLO HENRIQUE SILVA SANTOS e THAÍS 
LOPEZ SANTOS, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 24/06/1998, residente em Diadema - SP, 
filho de GILBERTO DE JESUS SANTOS e 
de LUCIANE DE VASCONCELOS SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 05/12/2001, 
residente em Diadema - SP, filho de ANDER-
SON ALMEIDA SANTOS e de RENATA LOPEZ 
ROCHA;

PAULO RICARDO DA SILVA e ALESSANDRA 
BENJAMIM FERREIRA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
lider de masseiro, nascido em Picos - PI, aos 
14/10/1986, residente em Diadema - SP, filho 
de ISABEL MARIA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, acessora de 
vendas, nascido em CATOLÉ DO ROCHA - PB, 
aos 26/04/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de IRINALDO FERREIRA FRANCELINO 
e de MARIA DALVA BENJAMIM;

WALISSON MENEZES DE SOUZA e DANILA 
VENANCIO MACHADO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 
15/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADILSON SILVA DE SOUZA e de JACIARA 
MENEZES SOUZA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em Diadema - SP, aos 19/06/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NILO 
MACHADO e de MARIA SUELI VENANCIO;

LUAN PIRES ALVES e SAMANTHA DE MO-
RAIS SILVA, sendo o pretendente:  nacionali-

dade brasileira, solteiro, consultor de negócios, 
nascido em Diadema - SP, aos 01/07/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de GILBERTO 
FELIPE ALVES e de EDINALVA PIRES DIAS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista administrativo, nascido em 
São Paulo - SP, aos 16/04/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de NADILSON JUSTINO 
DA SILVA e de IZABEL RIBEIRO DE MORAIS 
DA SILVA;

VINÍCIUS BOTELHO SOUZA e KELLY 
CRISTINA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
de pintor, nascido em Diadema - SP, aos 
27/11/1998, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCISCO FAUSTINO NETO DE SOUZA 
e de ALEXANDRA MARQUES BOTELHO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, autonoma, nascido em Diadema - SP, 
aos 24/02/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ ROBERTO GOMES e de SUELI 
FERREIRA DE ARAUJO GOMES;

PAULO PRADO DE OLIVEIRA e ANA CRISTI-
NA CARVALHO DE SOUSA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
montador, nascido em São Paulo - SP, aos 
27/09/1979, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de MARIANO MARQUES DE OLIVEIRA 
e de OLGA DO PRADO DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 16/02/1986, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ PERMINIO DE SOUSA e 
de MARIA AUREA CARVALHO RODRIGUES 
SOUSA;

AGNALDO GOMES DA SILVA e MARIA SU-
LIANE ALVES, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador de centro 
de usinagem, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 06/09/1989, residente em 
Diadema - SP, filho de ARNALDO GASPAR 
DA SILVA e de EVA GOMES NETA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de RH, nascido em Catarina - CE, aos 
12/07/1989, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSE MARIA ALVES e de MARIA ALVES 
DA SILVA;

ANDERSON DA SILVA SANTOS e SAFIRA 
MIRANDA DE OLIVEIRA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em DIADEMA - SP, aos 
14/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS e de 
ROSELITA SANTANA DA SILVA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 22/08/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA e 
de GIOVANA MARIA DA SILVA GUIMARÃES;

DHIEGO MORENO DE ASSIS e THALITA 
NOVAES RICARTE , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico lo-
gistica, nascido em São Caetano do Sul - SP, 
aos 10/07/1988, residente em Diadema - SP, 
filho de MARCOS GONÇALVES DE ASSIS e 
de ELIANA MORENO DE LIMA DE ASSIS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em São Bernardo do Cam-
po - SP, aos 02/01/2000, residente em Diadema 
- SP, filho de CLAUDILÂNIO PEREIRA ALVES 
RICARTE e de ANATIVA SOUZA DE NOVAES;

JONNHY MARCIANO  e FABIANA ALVES 
BEDUTI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, mecatronica, nascido em 
São Paulo - SP, aos 16/07/1977, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADONIAS MARCIANO 
e de QUITÉRIA ALEXANDRE MARCIANO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, analista administrativa, nascido em Santo 
André - SP, aos 30/11/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO APARECIDO 
BEDUTI e de CLEONICE ALVES BEDUTI;

IGOR FIRMINO COSTA e DEISE DOS SAN-
TOS SILVA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, divorciado, ajudante geral, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 15/11/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GILSON SOUZA COSTA e de MARLY 
FIRMINO COSTA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
10/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CLAUDIO VIRGILINO DA SILVA e de RITA 
DE CASSIA DOS SANTOS SILVA;

LUIZ ALBERTO DOS ANJOS DE SANTANA 
e NAIARA GOMES DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecanico, nascido em SALVADOR - BA, aos 
24/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO FERREIRA DE SANTANA e 
de EZILDA JESUS DOS ANJOS; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cuidadora, nascido em Diadema - SP, aos 
11/01/1988, residente em Diadema - SP, filho 
de ROSINEI GOMES DA SILVA;

DEIVYDE ALVES DE OLIVEIRA e MARISA 
SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produ-
ção, nascido em Floriano - PI, aos 17/12/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de LUÍS RO-
CHA DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ ALVES 
FERREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
cobrança, nascido em São Paulo - SP, aos 
15/12/1985, residente em Diadema - SP, filho 
de ADEMIR SOUSA SANTOS e de VILMA DOS 
SANTOS SILVA;
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