
Levantamento realizado pela pela 
Associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (Arpen-
Brasil), entidade que representa os 
cartórios de registro civil do país, 
revela que ao menos 12.211 crian-

O Tribunal Regio nal do Trabalho da 
2ª Região (TRT-2) declarou, nesta quar-
ta-feira (13), a greve dos tra balhadores 
da General Mo  tors em São Caetano 
não abu  siva, mas determinou o en cer -
ramento da paralisação ini  ciada no dia 

Comunidade, movimentos sociais, co-
ordenadores, educadores e pessoas aten-
didas pelo “Projeto Meninos e Meninas 
de Rua” promovem protesto hoje (14), às 
15 horas, contra desocupação  de imóvel 
cedido à ONG desde  1989. A mobilização 

O número de pacientes internados 
por covid-19 na rede pública de saúde do 
ABC renovou o menor patamar desde 19 
de maio do ano passado. Na última terça-
feira (12), a região tinha 261 pacientes 
internados com covid-19 nos hospitais 
da rede pública. No auge da segunda 
onda da crise sanitária, esse total super-
ou 2,9 mil pessoas. Os dados compõem o 
Sis tema de Monitoramento Inteligente 
(Simi), do governo do Estado, e foram 
com pi lados pelo Diário Regio nal. Do 
total de hos pitalizados com o novo co-
ro navírus na região, 137 es tavam em 
leitos de terapia intensiva (UTIs) e 124, 
em enfermarias. Também na terça-feira, 
a ocupação dos leitos de UTI es tava em 
20,3%. O indicador mantém-se há 55 
dias abaixo de 30%, mesmo depois da 
pro gressiva redução na quanti da de de 
leitos – decorrente, principalmente, do 
fechamento de hospitais de campanha.  
Nas enfermarias, a taxa de ocupação 
está em 12,8%.
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Segundo o governador João Doria, partir de 3 de novembro novas mudanças serão implementadas

A partir da próxima segunda-fei-
ra (18), as aulas presenciais na rede 
pública estadual do Estado de São 
Paulo serão obrigatórias. A medida 
foi anunciada durante coletiva nesta 
quarta-feira (13) pelo governador 
João Doria. No caso das particula-
res haverá um prazo definido pelo 
Conselho de Educação, a fim de que 
se preparem para o cumprimento da 
regra. Já para escolas municipais, as 
cidades que têm conselhos de educa-
ção próprios poderão definir as regras 
de retorno, como é o caso da Capital 
paulista. As demais instituições de-
vem seguir a determinação do gover-
no estadual. Quanto às universidades, 
a volta das atividades presenciais ainda 

está sendo discutida e deve ser anuncia-
da nos pró ximos dias. Apenas crianças e 
adolescentes, mediante apresentação de 
atestado médico, gestantes e puérperas 
poderão ficar em casa. Segundo o se-
cretário estadual de Educação, Rossieli 
Soares, para esses alunos, será mantido 
o ensino remoto. “Criança que tiver al-
guma comorbidade e que tiver atestado, 
não precisará ir presencialmente”, disse 
o secretário, ao lembrar que pessoas 
sintomáticas não devem ir à escola. Os 
protocolos sanitários, como distancia-
mento de um metro e rodízio de alunos, 
seguem até o final de outubro. De acor-
do com o secretário, as refeições serão 
feitas preferencialmente com horários 
intercalados.
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Sol e aumento 
de nuvens 
de manhã. 

Pancadas de 
chuva à tarde 

e à noite.
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Aulas presenciais serão obrigatórias no 
Estado de  São Paulo a partir de segunda

Utilitário esportivo Tracker assume função 
estratégica na retomada das vendas da GM
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Distanciamento de um metro com revezamento entre os alunos, conforme a capacidade física das escolas, será mantido até o fim do mês

Brasil ultrapassa 100 milhões de pessoas com ciclo vacinal completo 
contra a covid-19; mortes pela doença chegam a 601,5 mil 

Covid já deixou órfãs ao menos 12 mil 
crianças de até 6 anos, revela pesquisa

TRT considera greve na GM não abusiva, 
mas determina volta ao trabalho

Comunidade realiza hoje protesto 
contra fechamento de projeto social

Municípios do 
ABC renovam menor  
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pelo novo coronavírus
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ças de até 6 anos de idade ficaram 
órfãs de um dos pais vitimados pela 
covid-19 no Brasil, entre 16 de março 
de 2020 e 24 de setembro deste ano - 
25,6% delas não tinham completado 
um ano de vida. 

1º de outubro. A sessão extraordinária 
estabe le  ceu, ainda ,multa diária no va lor 
de R$ 50 mil a ser paga pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Caetano caso 
os funcionários não retornem a partir 
de hoje ao trabalho.

acontecerá na Praça Matriz, no centro do 
município. A desocupação foi solicitada 
pela prefeitura. Segundo os coordena-
dores do projeto, a decisão judicial chegou 
no último dia 1º, com prazo de 15 dias 
para que dei xem o espaço.

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
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Ciro fala em conspiração de Lula 
por impeachment de Dilma

A petista insinuou que Ciro Gomes usa suas objeções ao PT como tática para ganhar popularidade

Após afirmar, em entre vista 
ao Estadão Notícias, que o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) teria participado de 
uma conspiração pelo impeach-
ment de Dilma Rousseff (PT) 
em 2016, o presidenciável Ciro 
Gomes (PDT-CE) foi duramente 
cri ticado pela ex-presidente nas 
redes sociais. A petista disse que 
o político do Ceará “mente de 
maneira descarada” e insinuou 
que ele usa suas objeções ao Par-
tido dos Trabalhadores como 
tática para ganhar popularidade.

“O problema, para ele, é 
que usa este método há muito 
tempo e continua há quase uma 
década com apenas 1 dígito nas 
pesquisas”, escreveu Dilma. Em 
resposta, o pedetista chamou 
a ex-presidente de “incompe-
tente, inapetente e presunçosa” 
e disse que errou ao ser contra 
seu impeachment.

Em entrevista, Ciro lem-
brou que nomes com os 
quais Lula ensaia reaproxi-
mação política hoje, como os 
emedebistas Renan Calhei-
ros e Eunício Oliveira, patro-
cinaram a deposição de Dilma, 
tratada pelo PT como golpe.

“Atuei contra o impeach-

ment e quem fez o golpe foi o 
Senado Federal. Quem presidiu 
o Senado? Renan Calheiros. 
Quem liderou o MDB nessa 
investida? O Eunício Oliveira. 
Com quem o Lula está hoje?”, 
contextualizou. “Hoje eu estou 
seguro que o Lula conspirou 
pelo impeachment da Dilma, 
estou seguro”, declarou.

O ex-governador do Ceará 
disse ainda que chegou a escrev-
er, a pedido de Dilma, documen-
to com cerca de 15 páginas, e o 
entregou a um “camarada” do 
petista, que, por sua vez, “jogou 
fora e não aplicou nada”. Ciro 
salientou que não entendia as 
movimentações do partido du-
rante as negociações para barrar 
o impeachment e lembrou que 
seu irmão, o senador Cid Gomes 
(PDT-CE), chegou a questionar 
se, de fato ,aqueles que se diziam 
aliados de Dilma queriam impe-
dir sua deposição do cargo.

“O meu irmão, que tam-
bém estava lutando (contra 
o impeachment), me chamou 
e falou assim: ‘Será que es-
ses caras querem impedir o 
impeachment?’ Agora estou 
seguro que eles estavam co-
laborando pelo impeachment 

Pacheco é pressionado a interferir em indicação de André Mendonça
O presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
tem sido pressionado a inter-
ferir na indicação de André 
Mendonça ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF). A pauta 
está travada na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
presidida por Davi Alcolum-
bre (DEM-AP).

O senador Esperidião 
Amin (PP-SC) levantou uma 
questão de ordem no plenário 
nesta quarta-feira (13) co-
brando de Pacheco o cum-
primento de um dispositivo 
regimental que obriga a CJJ 
a examinar as proposições em 
tramitação na comissão em 
um prazo de 20 dias úteis. A 

indicação está parada no cole-
giado desde 18 de agosto.

Com apoio de outros se-
nadores, incluindo aliados do 
presidente Jair Bolso naro, 
Amin avalia entrar com um 
recurso pedindo que a indi-
cação seja levada diretamente 
ao plenário. “Acho que é um 
abuso de poder exercer a 
presidência de uma comissão 
e simplesmente transgredir o 
regimento”, disse o senador.

Apesar do apelo, a área 
técnica do Senado avalia que a 
pauta depende do presidente 
da CCJ, pois o prazo regimen-
tal não é cumprido na prática. 
Pacheco prometeu buscar 
uma solução para o impasse e 

responder a questão de ordem 
após uma avaliação técnica.

n ALCOLUMBRE
Alcolumbre, evocou para 

si a autonomia de decisão 
sobre a indicação de André 
Mendonça ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Após 
ser criticado pu blicamente 
por Bolsonaro, o senador 
afirmou que não aceita ser 
“ameaçado” e negou estar 
negociando a sabatina em 
troca de favores políticos.

“Tenho sofrido agressões 
de toda ordem. Agridem 
minha religião, acusam-
me de intolerância religio-
sa, atacam minha família, 

acusam-me de interesses 
pessoais fantasiosos. Que-
rem transformar a legítima 
autonomia do presidente da 
CCJ em ato político e guerra 
religiosa”, diz a nota de Alco-
lumbre, divulgada após críti-
cas públicas do presidente.

O presidente da CCJ é 
pressionado por colegas para 
pautar a indicação. Além 
disso, há apelos e críticas de 
líderes evangélicos favoráveis 
a André Mendonça no STF. 
“Reafirmo que não aceitarei 
ser ameaçado, intimidado, 
perseguido ou chantageado 
com o aval ou a participação 
de quem quer que seja”, de-
stacou. (AE)

da Dilma, porque nas eleições 
de 2018 o Lula estava com o 
Renan Calheiros e queria que 
eu me envolvesse nisso, eu que 
fui para as ruas, e era muito 
impopular defender a Dilma. 
Agora os amigos do peito são 
eles? Nunca mais”, completou

Em resposta, Dilma en-
dureceu o tom contra o presi-
denciável no Twitter e disse 
que sua declaração seria parte 
de uma estratégia para driblar 
a sua falta de voto nas urnas. 
“Ciro Gomes está tentando de 
todas as formas reagir à sua 

baixa aprovação popular Mais 
uma vez, mente de maneira 
descarada, mergulhando no 
fundo do poço”, disse a ex-
presidente.

Ciro respondeu no Twitter 
a publicação de Dilma e disse 
nunca ter mentido na vida. 
“Mas errei algumas vezes”, 
completou. “Uma delas quando 
lutei contra o impeachment de 
uma das pessoas mais incom-
petentes, inapetentes e pre-
sunçosas que já passaram pela 
presidência. Claro que estou fa-
lando de você, Dilma.” (AE)
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Em SP, Bolsonaro diz ‘respeitar os 
bispos’, mas volta a defender armas

Diante de um público en-
gajado em pautas de interesse 
do agronegócio, o presidente 
Jair Bolsonaro voltou a de-
fender na manhã desta quar-
ta-feira (13) o armamento 
da população brasileira. “Em 
nosso governo, não pude al-
terar lei como queria, mas al-
teramos decretos e portarias 
de modo que arma de fogo 
passou a ser realidade entre 
nós”, declarou, em evento 
em cerimônia de entrega de 
títulos de propriedades ru-
rais em Miracatu (SP).

Especialistas em segu-
rança pública, no entanto, 
são contrários ao armamento 
de civis e consideram a me-
dida contraproducente no 
combate à violência. Nesta 
terça-feira, o arcebispo de 
Aparecida (SP), Dom Orlan-
do Brandes, afirmou durante 
missa em louvor à Padroeira 
do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida, que “pátria amada 
não pode ser pátria armada”.

Em Miracatu, Bolsonaro 
disse que a fala teria sido feita 
no dia 11, culpou a imprensa 
pela repercussão e respon-
deu ao religioso: “respeito os 
bispos, respeito a todos que 
tenham posição diferente da 
minha. Não é porque quando 
eu não quero uma coisa, eu 
acho que ninguém pode ter 
o direito de querer. Nós de-

vemos nos preocupar com a 
nossa liberdade”.

Durante o evento, Bolso-
naro ainda reforçou críticas 
ao julgamento do marco tem-
poral, hoje suspenso no STF; 
repetiu que o governo não 
tem casos de corrupção, sem 
citar os escândalos suspeitos 
expostos pela Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid; voltou a jogar a 
atual crise econômica no colo 
de governadores que toma-
ram medidas de contenção 
do coronavírus e a alta dos 
combustíveis na incidência do 
ICMS, um imposto estadual

“Reconhecemos o preço 
alto para poder aquisitivo de 
vocês, mas quando se fala de 
gasolina e álcool, veja o quan-
to seu governador está co-
brando de ICMS, em especial 
o de São Paulo, que aumentou 
ICMS em plena pandemia”, 
declarou o presidente, em 
nova crítica ao governador 
paulista, João Doria (PSDB), 
pré-candidato à Pre sidência, 
sem considerar o efeito do 
dólar nas alturas - com forte 
componente de instabilidade 
política.

Governadores como 
Doria, no entanto, comu-
mente defendem nas redes 
sociais que o ICMS não teve 
a alíquota porcentual alterada 
nos últimos anos.  (AE)

PONTO DE VISTA

Bolsonaro veta projeto que levaria 
dignidade para adolescentes e mulheres

Contrariar o bom senso e 
a responsabilidade têm sido 
a lógica de Bolsonaro. De-
pois de negar a gravidade da 
pandemia, que ultrapassou 
as 600 mil mortes em nosso 
país, de não comprar vacinas 
quando deveria, não ter pro-
posto uma única medida de 
geração de emprego e renda 
desde que tomou posse e de 
não enfrentar a fome que 
está assolando o Brasil, agora 
resolveu vetar um projeto 
que levaria o mínimo de dig-
nidade para adolescentes e 
mulheres em situação de vul-
nerabilidade.

Aprovado pelo Senado 
em setembro, Bolsonaro ve-
tou a distribuição gratuita de 
absorvente menstrual para 
estudantes de baixa renda 
de escolas públicas e pes-
soas em situação de rua ou 
de vulnerabilidade extrema. 
Nenhuma sensibilidade!

A justificativa enganosa 
do presidente é que o projeto 
não prevê de onde sairia o din-
heiro para a iniciativa, porém, 
em verdade, o texto prevê uso 
da verba destinada ao Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A medida, tardiamente 
tomada, tem como objetivo 
combater a precariedade 
mens trual, identificada como 
a falta de acesso ou a falta de 
recursos que possibilitem a 
aquisição de produtos de hi-
giene no período menstrual.

Tal condição é tão grave 
que existe até um termo para 
isso chamado ‘pobreza mens-
trual’. Pode parecer um item 
extremamente barato, mas 

dados da Organização das 
Nações Unidas (ONU) apon-
tam que, no Brasil, 25% das 
meninas entre 12 e 19 anos 
deixaram de ir à aula alguma 
vez por não ter absorventes.

Muitas pessoas em situa-
ção de pobreza menstrual, 
que seriam as atendidas pelo 
projeto, não conseguem re-
alizar de três a seis trocas 
diárias de absorventes, con-
forme a indicação de gine-
cologistas, improvisando 
com roupas velhas, jornal 
ou plástico. Reportagem do 
Fantástico mostrou que al-
gumas chegam a usar miolo 
de pão como alternativa!

Bolsonaro justifica essa 
falta de empatia, de sensi-
bilidade, de humanidade, 
ao dizer que o governo não 
tem dinheiro para comprar 
um simples absorvente. 
Mas quem aqui se lembra 
que diante da disputa pelos 
comandos da Câmara e do 
Senado no início do ano, o 
governo abriu o cofre e des-
tinou R$ 3 bilhões para 250 
deputados e 35 senadores 
aplicarem em obras em seus 
redutos eleitorais?

Ou quem se lembra dos 
gastos milionários com leite 
condensado, carne para 
churrasco, chicletes e bebi-
das para o Exército?

Será que falta dinheiro 
ou bom senso e um pouco 
de humanidade para o pior 
presidente da história do 
país?

Luiz Fernando Teixeira 
Ferreira é deputado estadual 

(PT-SP)

O artigo abaixo não reflete 
as opiniões do Diário 

Regional. A responsabilidade 
sob conceitos emitidos é 

exclusiva do autor.



Nacional
jornalismo@diarioregional.com.br

Quinta-feira, 14 de outubro de 2021 3

Doria anuncia retomada obrigatória 
às aulas presenciais a partir do dia 18

Distanciamento de um metro com revezamento entre os alunos será mantido até o fim do mês

Governo  do Estado de São Paulo

Doria: “protocolos sanitários serão mantidos até o final do mês”

O governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(13) a retomada obrigatória dos 
estudantes às aulas presenciais 
para as redes estadual, munici-
pais e privada a partir de 18 de 
outubro. Todos os protocolos 
sanitários serão mantidos até o 
final de outubro, assim como o 
esquema de revezamento plane-
jado por cada escola, de acordo 
com sua capacidade física. 

“Tenho certeza que, como 
eu, pai de três adolescentes, to-
dos aqueles que são mães e pais 
estão felizes com a possibilidade 
de seus filhos retomarem as au-
las. Para garantir a segurança 
do retorno às aulas presenciais, 
todos os protocolos sanitários, 
como o distanciamento de um 
metro entre os alunos, uso ob-
rigatório de máscara e álcool em 
gel, serão mantidos até o final de 
outubro”, afirmou Doria. 

A partir de 3 de novembro, 
novas mudanças passarão a ser 
implementadas, como a não 
obrigatoriedade do distancia-
mento de um metro e, por con-
sequência, a descontinuida de 
do revezamento entre os alunos 
nas aulas presenciais. A medida 
vai ampliar o acesso e a frequên-
cia dos estudantes da educação 
básica à unidade escolar para 

100% dos estudantes presentes 
simultaneamente.

A imunização de 97% dos 
profissionais da educação, com 
esquema vacinal completo, ga-
rante maior segurança para a 
retomada por completo das 
aulas. Além disso, 90% dos 
adolescentes de 12 a 17 anos 
já tomaram a primeira dose da 
vacina contra a covid-19. “A edu-
cação precisa ser prioridade da 
sociedade. Fizemos todos os in-
vestimentos necessários para o 
cumprimento dos protocolos e 
essa volta tem total respaldo do 
Comitê Científico do Estado”, 
destacou o secretário da Educa-
ção, Rossieli Soares. 

n EXCEÇÃO
Poderão permanecer 

em atividade remota os 
seguintes grupos: 

. jovens pertencentes ao 
grupo de risco, com mais de 12 
anos, que não tenham comple-
tado seu ciclo vacinal;   

. jovens gestantes e puér-
peras; 

. Crianças menores de 12 
anos pertencentes ao grupo 
de risco para covid-19 para as 
quais não há vacina contra a 
doença aprovada no país; 

. jovens com mais de 12 anos 

com comorbidades e que não 
tenh am completado o ciclo vaci-
nal contra covid-19; 

. estudantes com condição 
de saúde de maior fragilidade 
à covid-19, mesmo com o ciclo 
vacinal completo, comprovada 
com prescrição médica.

n LINHA DO TEMPO
Em 8 de fevereiro ocorreu 

a abertura das escolas para o 
ano letivo de 2021. Em março, 
as escolas abriram só para os 
estudantes mais vulneráveis. 

No mês seguinte, em 14 de 
abril, a presença permitida era 
de até 35% dos alunos. No úl-
timo dia 2 de agosto foi dado 
início ao segundo semestre 
letivo presencial e, nesta quar-
ta, anunciado o retorno total 
dos estudantes, com presença 
obrigatória em sala de aula, 
que antecede o último avanço 
na escalada para a retomada 
das atividades presenciais 
na educação - o retorno, sem 
revezamento, de todos os es-
tudantes. (Reportagem Local)

Maioria dos homicídios ainda 
fica sem solução no Brasil

Mais da metade dos 
homicídios no Brasil ficam 
sem resposta, de acordo 
com levantamento inédito 
realizado pelo Instituto Sou 
da Paz a ser divulgado nesta 
quarta-feira (13). O indica-
dor de esclarecimento até 
avançou nos últimos anos, 
chegando a 44% na pesquisa 
mais recente, mas só quatro 
Estados são classificados 
como tendo alta eficácia na 
investigação e responsabili-
zação de assassinatos.

Os indicadores estaduais 
apresentam grande dispari-
dade. No Mato Grosso do 
Sul, por exemplo, 89% dos 
crimes dessa natureza são 
esclarecidos com apresen-
tação de denúncia criminal 
à Justiça contra o acusado. 
No Rio, o segundo Estado 
onde menos se resolve 
homicídios, a porcentagem 
é de 14%. São Paulo ficou 
em uma faixa intermediária, 
com 46% de resolução.

O estudo do Sou da Paz 
acionou todos os estados 
em busca de informações de 
esclarecimento de homicí-
dios. Dezesseis deles e o Dis-
trito Federal respon deram 
com dados suficientes para 
a análise. A pesquisa leva em 
consideração assassinatos 
cometidos em 2018 (ano em 
que foram registrados mais 
de 48 mil homicídios dolosos) 
que tenham sido resolvi-

dos com apresentação de 
denúncia no mesmo ano ou 
até o fim de 2019.

Segundo a pesquisa, o líder 
Mato Grosso do Sul (89%) é 
seguido por Santa Catarina, 
com 83%, Distrito Federal, 
81%, e Rondônia, 74% de res-
olução. Só esses quatro Esta-
dos aparecem com alta eficácia 
de esclarecimento. Outros oito 
Estados são classificados como 
tendo média eficácia (entre 
66% e 33% de esclarecimento), 
enquanto outros cinco estão 
abaixo de 33%, o que os coloca 
em posição de baixa eficácia.

“A forma como cada Es-
tado faz a gestão da segu-
rança pública varia muito. Há 
aqueles que realizam a gestão 
profissional das instituições, 
se baseiam em métricas e 
resultados e alcançam bons 
resultados. O Mato Grosso 
do Sul tem um monitora-
mento permanente que é 
muito bom. O Espírito Santo, 
que está num patamar inter-
mediário mas vem subindo 
ano a ano, tem seu governa-
dor na mesa acompanhando 
os indicadores de elucidação”, 
explica Carolina Ricardo, dire-
tora executiva do Sou da Paz.

Em nota, o Ministério da 
Justiça disse trabalhar em ca-
pacitações, projetos e ações que 
reforcem a atuação dos órgãos 
de segurança pública estaduais 
na prevenção e na elucidação 
de homicídios.  (AE)

Covid já deixou órfãs ao menos 12 mil 
crianças de até 6 anos, indicam cartórios

Ao menos 12.211 crian-
ças de até seis anos de idade 
ficaram órfãs de um dos pais 
vitimados pela covid-19 no 
Brasil, entre 16 de março de 
2020 e 24 de setembro deste 
ano - 25,6% delas não tinham 
completado um ano de vida. 
De acordo com a pesquisa, 
223 pais faleceram antes mes-
mo do nascimento dos filhos, 
enquanto 64 crianças, até os 6 
anos de idade, perderam pai e 
mãe vítimas da covid.

As informações foram 

levantadas pela Associação 
Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-
Brasil), entidade que repre-
senta os cartórios de regis-
tro civil do país.

O levantamento foi 
reali zado a partir do cru-
zamento entre o CPF dos 
pais nos registros de nasci-
mento e de óbito feitos nos 
cartó rios de registro civil do 
país desde 2015, quando as 
unidades passaram a emitir 
o documento na certidão 

de nascimento de crianças 
recém-nascidas.

Os dados mostram, ainda, 
que 25,6% das crianças desta 
faixa etária que perderam um 
dos pais não tinham comple-
tado um ano de vida. Outros 
18,2% tinham um ano de 
idade, seguido de 18,2% com 
dois anos e 14,5% com três 
anos. Os Estados de São Paulo, 
Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e 
Paraná foram os que mais re-
gistraram óbitos de pais com 
fi lhos nesta idade. (AE)

Covid-19: Brasil tem 601,5 mil 
mortes e 21,59 milhões de casos

O número de pessoas que 
perderam a vida para a pan-
demia de covid-19 chegou a 
601.574. Em 24 horas, as au-
toridades de saúde registraram 
176 novas mortes por covid-19.

Ainda há 3.134 óbitos em in-
vestigação. Essa situação ocorre 
quando o paciente faleceu, mas 
a investigação sobre a causa da 
morte ainda carece de exames e 
procedimentos posteriores.

Já a quantidade de pessoas 
infectadas desde o início da 
pandemia, no início de 2020, 
chegou a 21.597.949. De on-
tem para hoje, foram confirma-
dos por secretarias municipais e 
estaduais de Saúde 7.852 novos 
diagnósticos positivos para a 
doença. Ainda conforme as au-
toridades de saúde, há 256.108 
casos em acompanhamento, de 
pessoas que tiveram o quadro 
de covid-19 confirmado.

Os dados estão no balanço 
diário do Ministério da Saúde, 

divulgado na noite desta quar-
ta-feira (13). A atualização 
sistematiza as informações so-
bre casos e mortes levantadas 
pelas secretarias municipais e 
estaduais de Saúde.

Até o momento, 20.740.267 
pessoas já se recuperaram da co-
vid-19. O número corresponde 
a 96% dos infectados pelo novo 
coronavírus desde o princípio 
da pandemia.

Segundo o balanço do 
Ministério da Saúde, no topo 
do ranking de estados com 
mais mortes por covid-19 re-
gistradas até o momento estão 
São Paulo (150.835), Rio de 
Janeiro (67.207), Minas Gerais 
(55.036), Paraná (39.603) e 
Rio Grande do Sul (35.070). Já 
os estados com menos óbitos 
resultantes da covid-19 são 
Acre (1.841), Amapá (1.986), 
Roraima (2.006), Tocantins 
(3.820) e Sergipe (6.020). 
(Agência Brasil)

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br  
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/ SP - CEP: 09911-260 - Fone/ Fax: (11) 4044-3777
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EQUIPES MOTIVADAS E EFICIENTES

INFORME

Dr. Paulo Eduardo Romeiro Biomédico Sanitarista
Coordenador do Programa de Controle Higiênico Sanitário –PCHS.

Na Atualidade temos vários fatores que fazem parte da estrutura das empresas 

de manipulação de alimentos seja ela de ordem  direta (Restaurantes, Lancho-

netes e Industrias) ou indireta (Empresas com outras atividades principais mas 

que detem serviço de alimentação envolvido próprio ou terceirizado).

Nos já comentamos em outras ocasiões sobre as estruturas, sistemas, legisla-

ção de regulação, Boas Práticas na manipulação, rotinas de trabalho e vários 

outros temas pertinentes. Mas um tema ainda não foi discutido é a motivação 

da equipe.

 Quando comentei em uma edição não muito distante sobre educação no tra-

balho me veio a cabeça a condição da equipe em sua condição de motivação.

 Será que existe algum problema em se ter uma equipe desmotivada nestas 

áreas?

Olha que não sou profissional da área de psicologia mas posso afirmar que a 

resposta é 

SIM Claro que SIM!

 Qualquer área de atuação onde estão envolvidos seres Humanos requer a 

condição de motivação e organização.

A estrutura da empresa tem a sua parcela de responsabilidade no desenvol-

vimento e qualidade do serviço, bem como as condições dos produtos quanto 

a rastreabilidade e manipulação seja no pré preparo, preparo, estocagem de 

matéria prima, estocagem de material acabado e outros procedimentos.

 A motivação na equipe faz com que todas as atividades sejam desenvolvidas 

com atenção, responsabilidade e profissionalismo. Não quero lançar de forma 

alguma crítica sobre esse ou outro tipo de sistema de qualidade operacional, 

na minha opinião todos os sistemas funcionam desde que sejam obedecidas 

as regras peculiares de cada um, a empresa por sua vez precisa avaliar e 

dimensionar o sistema a ser seguido para que não haja equívocos que possam 

comprometer a atividade.

 Nesta condição algumas dificuldades operacionais se apresentam de forma 

imperativa, não importa qual o sistema adotado (reforço mais uma vez) para 

lhe dar com a gestão do serviço, é de suma importância algum gerenciamento 

para administrar os procedimentos e os problemas que certamente virão.

Não sou um expert na área, mas nunca devemos nos esquecer do diálogo, da 

educação em todos os níveis, isto é, entre os colaboradores, de colaboradores 

para a coordenação e vice versa. Para qualquer situação todos nós temos que 

saber como vamos tratar as pessoas que estão a nossa volta. Nós brasileiros 

temos uma característica muito peculiar, como latino americanos que somos 

não enxergamos o limite no campo pessoal que ultrapassamos em nossas 

relações profissionais e é aí neste ponto que muitas vezes ocorrem os pontos 

de atrito e como exemplo escutamos a seguinte frase:

  “Se o outro pode tal coisa eu também posso (mesmo que não mereça...)”.

 A atenção dada aos membros da equipe não pode ser diferenciada entre os 

membros pela coordenação, chefia ou apenas o líder da equipe. A chefia por 

sua vez tem a difícil tarefa de administrar as diferenças nas relações profissio-

nais, manter a moivação em alta e conduzir as diferenças de forma a reduzir e 

remediar os conflitos com mais um agravante tem que vender bem!

 Tenho experiência nesta área e nunca me considero saber de tudo nessa 

área e não tem um dia em que eu não aprenda uma ou mais lições sobre este 

assunto.

 Nós do Grupo Biomedic temos nossas diferenças e procuramos tratar de for-

ma adulta e no campo profissional vemos o lado dos nossos parceiros e clien-

tes que as orientações dadas em nossos treinamentos, laudos e relatórios po-

dem parecer de difícil entendimento em sua resolução mas não podemos nos 

deixar abater e abrir mão dos desafios seria abandonar os ideais que servem 

de estrutura para as nossas vidas. 

 Enfim, nós sempre prezamos pelas recomendações e orientações visando 

quatro pontos em qualquer empresa

• Ordem

• Limpeza

• Eficiência

• Segurança

País ultrapassa 
100 milhões de 

pessoas com ciclo 
vacinal completo

 O Brasil ultrapassou a marca 
de 100 milhões de pessoas com 
o ciclo vacinal contra a covi-19 
completo - as duas doses ou a 
dose única no caso da  Janssen. 
Apesar da marca, o país não imu-
nizou mais da metade da popula-
ção, atingindo 47% da população 
totalmente vacinadas.

No total, foram aplica-
das 249,7 milhões de doses 
na população, sendo que 
149,7 milhões receberam a 
primeira dose, e 100 milhões 
tiveram a aplicação das duas 
doses ou dose única.

No quadro internacional, o 
Brasil ocupa a 62ª posição no 
ranking de países na vacinação 
contra a covid-19 em relação 
à população de cada nação, se-
gundo a Universidade Johns 
Hopkins, com sede nos Estados 
Unidos. (Agência Brasil)
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TRT considera greve na GM S.Caetano não 
abusiva, mas determina volta ao trabalho
Caso metalúrgicos não retomem as atividades a partir de hoje, sindicato terá de pagar multa no valor de R$ 50 mil por dia

n O NÚMERO

4 mil 
trabalhadores tem a 
fábrica da General Motors 
em São Caetano

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A Seção de Dissídios Cole
tivos (SDC) do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 2ª Região 
(TRT2) declarou a greve dos 
tra balhadores da General Mo 
tors em São Caetano não abu 
siva, mas determinou o en
cer  ramento da paralisação 
ini  ciada no dia 1º de outubro.

A sessão extraordinária re
alizada ontem (13) estabe
le  ceu ainda multa diária no 
va lor de R$ 50 mil a ser paga 
pelo Sindicato dos Metalúr
gicos de São Caetano caso os 
funcionários não retornem a 
partir de hoje ao trabalho.

O dissídio coletivo foi 
apresentado pela montadora 
na semana passada. A em

presa queria que a paralisação 
fosse considerada abusiva. 
Quando isso acontece, os gre
vistas podem ter os salários 
descontados, por exemplo.

Montadora e sindicato ha
viam chegado a um acordo par
cial no dia 8 deste mês. Naquela 
oportunidade, a empresa havia 
aceitado o reajuste de 10,42% 
relativo ao Índice Nacional de 
Preços ao Consu midor (INPC) 
acumulado em 12 meses, com 
vigência a partir de 1º de se
tembro, e o pagamento da di
ferença salarial retroativa.

Também acordaram a ma
nutenção do Acor do Coletivo 
de Traba lho, exceto a cláusula 
42, que assegura estabilidade 
aos empre gados portadores de 
doenças ocu pacionais. Houve 
discordân cia ainda em relação 
ao valor do valealimentação.

Na audiência de ontem, o 
TRT2 indeferiu o pleito relativo 
ao valealimentação pelo fato de 
“não haver embasamento que 
justifique o acolhimento de cláu
sula que não é préexistente”.

O sindicato, por outro lado, 
conseguiu a manutenção da 
cláusula que assegura estabili
dade aos empregados portado

res de doenças ocupacionais e 
do desconto anual em folha de 
taxa negocial aprovada em as
sembleia  a empresa defendia 
a autorização expressa e prévia 
de todos os empregados.

Os trabalhadores receberão 
o pagamento integral dos dias 
parados, mas metade das horas 
não tra balhadas até o dia 12 
terão de ser compensadas e as 
horas do dia 13 precisam ser 
com pensadas integralmente.

n ASSEMBLEIA
Pela manhã, em assem

bleia realizada na portaria da 
montadora, os trabalhadores 
haviam aprovado por unanim
idade a continuidade da greve, 
apesar do acordo parcial.

Na oportunidade, o presi
dente do sindicato, Apare
cido Inácio da Silva, o Cidão, 
elogiou a disposição de luta 
dos trabalhadores. 

“Quero parabenizar os tra
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+1,14%
113.456 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,508 R$ 5,509
Turismo R$ 5,51 R$ 5,66

Volume: R$ 66,03 bilhões
Maiores altas:  Petrobras PN 
(+1,78%), JBS ON (+1,78%)
Maiores baixas:  PETRORIO ON  
(-3,02%), Vale ON (−2.96%) 
Variação em 2021: -4,67%
Variação no mês:  2,23%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,383 R$ 6,385
Turismo R$ 6,44 R$ 6,59

Após decidir unificar produção, Honda abre PDV

Em meio à crise da falta 
de componentes eletrônicos 
para a produção de veículos, a 
Honda decidiu abrir um pro
grama de demissão voluntária 
(PDV) nas fábricas de Sumaré e 
Itirapina, ambas no interior de 
São Paulo. Juntas empregam 
cerca de 3 mil funcionários.

A Honda alega que, além do 
cenário de incertezas, vai con
cluir, em dezembro, a trans
ferência de toda a produção 
de automóveis da unidade de 
Sumaré para a de Itirapina, 
processo iniciado em 2019.

A Honda informou que, 
no momento, não trabalha 
com uma meta de adesão ao 
PDV. “O foco é atender os 
cola boradores que têm en
frentado dificuldades para 
fazer a transferência ou não 
se adaptaram à região de 
Itirapina”, disse a montado
ra  um grupo já havia sido 
transferido para a outra fá
brica nos últimos meses.

A empresa oferece 12 sa
lários extras para quem aderir, 
valor referente a 12 meses de 

plano de saúde, cartão vale 
alimentação de R$ 250 ao mês 
por seis meses e três meses de 
orientação profissional.

“A empresa não tem ne
cessidade de fazer o PDV”, 
afirma Sidelino Orsi Junior, 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Campinas 
e Região. “A empresa está 
aproveitando para fazer uma 
reestruturação a fim de re

duzir os salários, pois a mé
dia salarial em Sumaré é de 
R$ 5 mil, enquanto em Itira
pina é muito menor”, disse.

A entidade é contrária ao 
PDV e realiza hoje (14), às 
5h10, assembleia com os trabal
hadores da unidade de Sumaré. 
Nesta sexta, a assembleia será 
realizada em Itirapina, coman
dada pelo Sindicato dos Meta
lúrgicos de Limeira e Região.

n OUTRO LADO
Em nota, a Honda diz que 

vem reestruturando suas ativi
dades produtivas desde 2019, 
com o objetivo de aumentar a 
competitividade e a sustenta
bilidade da operação no longo 
prazo. Inaugurada em março 
de 2019, depois de ficar fecha
da por três anos, a fábrica de 
Itirapina já produz os mo
delos WRV, HRV e parte do 
Fit. Ainda faltam transferir 
a produção de Civic, City e o 
restante da fabricação do Fit.

“A última etapa do plano 
de transferência ocorre em 
um novo cenário, em que a 
indústria automotiva vem 
sendo impactada pela pan
demia de covid19. A des
valorização do real, a infla
ção de matériasprimas e a 
crise no abastecimento de 
componentes reduziram os 
volumes de produção em 
2020 e em 2021, criando 
ociosidade em toda a indús
tria, e o cenário futuro ainda 
apresenta incertezas”, ar gu
menta a montadora. (AE)

Sindicatos se mostraram contrários à medida e vão realizar assembleias em Sumaré e Itirapina

Câmara aprova proposta que muda 
cobrança de ICMS sobre combustíveis

A Câmara aprovou, por 392 
votos a 71, o projeto que muda 
a incidência do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre com
bustíveis e estabelece valor fixo 
por litro para o imposto. Depois 
da apreciação dos des taques 
– sugestões de mudança que 
podem mudar o teor do texto 
–, a proposta deve seguir para 
o Senado, onde tem poucas 
chances de avançar em razão 
da resistência dos Estados, que 
temem perder arrecadação.

Pelo texto aprovado, a co
brança passará a ser ad rem, 
ou seja, um valor fixo por li
tro – a exemplo de impostos 
federais PIS, Cofins e Cide. O 
modelo substituirá a cobran
ça atual, que é ad valorem, ou 
seja, um porcentual sobre o 
valor o preço de venda.

O ICMS hoje incide sobre o 
preço médio ponderado ao con
sumidor final, que é atualizado 
a cada 15 dias. Por isso, quando 
a Petrobras aumenta o preço 
do combustível, a arrecadação 
dos Estados também cresce, 
mesmo que as alíquotas per

maneçam inalteradas.
O ICMS sobre gasolina va

ria hoje de 25% a 34% – em São 
Paulo, por exemplo, é de 25%, e 
no Rio de Janeiro, de 34%. So
bre o diesel, as alíquotas variam 
de 12% a 25%; sobre o etanol, 
de 12% a 30%; e sobre o gás de 
cozinha, de 12% a 25%.

A proposta é uma tentativa 
de dar freio ao aumento dos 
combustíveis e do gás de coz
inha, que tem pressionado o 
bolso do consumidor. A desva
lorização do real frente ao dólar 
e o aumento do preço do barril 
de petróleo são as principais cau
sas dos aumentos. A Petrobras 
tem posição dominante de mer
cado: é praticamente a única for
necedora do país e detinha 98% 
do mercado de refino até 2019. 
Quase 7% da gasolina consumi
da no país entre janeiro e junho 
deste ano foi importada. 

De acordo com o parecer do 
relator do projeto, deputado Dr. 
Jaziel (PLCE), as mudanças 
aprovadas ontem podem redu
zir o preço ao consumidor em 
8% para a gasolina, 7% para o 
etanol e 3,7% para o diesel. (AE)

balhadores da GM pela orga
nização e unidade na defesa 
dos seus justos e legítimos 
interesses, o que revela de sua 
parte organização e elevado 
nível de consciência. Afi
nal, está em jogo sua sobre
vivência e isso fala mais alto 
na hora de tomar a decisão, 
principalmente no que diz re
speito à cláusula 42, da qual 
o sindicato também não abre 
mão”, afirmou o dirigente.

Divulgação

Honda produz os modelos WR-V, HR-V e Fit em Itirapina

Divulgação/SMSCS

Pela manhã, assembleia decidiu pela continuidade da greve, e Cidão elogiou trabalhadores
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Com 261 pacientes, ABC renova menor  
patamar de internações por covid-19

Comunidade faz ato na Praça Matriz contra
despejo de projeto social em São Bernardo

O número de pacientes 
internados por covid-19 na 
rede pública de saúde do 
ABC renovou o menor pa-
tamar desde 19 de maio do 
ano passado, quando o go-
verno do Estado começou a 
monitorar esse indicador no 
âmbito do Plano São Paulo 
de combate à pandemia.

Na última terça-feira (12), 
a região tinha 261 pacientes 
internados com covid-19 nos 
hospitais da rede pública. 
No auge da segunda onda da 
crise sanitária, esse total su-
perou 2,9 mil pessoas.

Os dados compõem o 
Sis tema de Monitoramento 
Inteligente (Simi), do gover-
no do Estado, e foram com-
pi lados pelo Diário Regio
nal (veja gráficos abaixo).

Do total de hos pitalizados 
com o novo co ro navírus na 

Comunidade, movimen-
tos sociais, coordenadores, 
educadores e pessoas atendi-
das pelo “Projeto Meninos e 
Meninas de Rua”, de São Ber-
nardo, farão ato às 15 horas 
de hoje (14), contra o despejo 
do imóvel solicitado pela pre-
feitura. A mobilização acon-
tecerá na Praça Matriz, no 
centro do município.

O projeto atua há 30 anos 
em defesa dos direitos das cri-
anças e dos adolescentes em 
situação de vulnerabilidade 
social em São Bernardo. Se-
gundo a organização não-go-
vernamental, mais de 600 cri-
anças, adolescentes e adultos 
de 42 comunidades da cidade 
podem deixar de ser atendidas 
pelo projeto com a devolução 
do imóvel cedido à ONG des-
de 1989. Entre as ações de-
senvolvida pelo projeto estão 
atividades de lazer, oficinas pe-
dagógicas, atividades esporti-
vas, cursinho pré-vestibular.

Segundo os coordenadores 
do projeto, a decisão judicial 
chegou no último dia 1º, com 
prazo de 15 dias para que dei-
xem o espaço. Mobilizados con-
tra o despejo e a interrupção 
das atividades sociais, os inte-
grantes do projeto promovem 
petição, hospedada na platafor-
ma Change.org, a qual já conta 
com mais de 75 mil assinaturas 
(http://change.org/PMMR).

“É revoltante que um pro-
jeto que participou da luta 
histórica deste país esteja sen-
do tratado dessa maneira pela 
prefeitura de São Bernardo do 
Campo”, diz trecho do abaixo-

assinado. “Crianças e adoles-
centes têm prioridade absoluta 
constitucional e a Prefeitura de 
São Bernardo do Campo está 
querendo colocar na rua um 
projeto essencial para crianças 
e adolescentes, não só do mu-
nicípio como também do país”, 
acrescentam os organizadores.

 A ameaça de reintegração 
de posse do imóvel começou 
em 2019, quando a prefeitura 
comunicou ao projeto que ha-
via retirado a concessão de uso 
do imóvel. Segundo os coorde-
nadores, o Executivo munici-
pal foi procurado para obter 
mais informações do processo 
e receberam a garantia de que 
não seriam “pegos de surpresa” 
com despejo.  Após isso, de 
acordo com os responsáveis 
pelo projeto, não houve mais 
diálogo. Em julho do ano pas-
sado, um primeiro ofício foi en-
viado pedindo a desocupação. 
Desde então, os moradores da 
cidade atendidos pela obra e os 
membros da ONG se mobili-
zam para continuar no espaço.

“A nossa organização, que é 
não governamental e sem fins 
lucrativos, realiza trabalho para 
reintegrar crianças e adoles-
centes moradores de periferias 
e que estão em situação de rua 
ou risco, morando na rua ou 
trabalhando em faróis”, dizem 
os responsáveis pelo projeto 
no texto da petição que segue 
ativa. “Além disso, temos forte 
participação em conselhos dos 
direitos da criança e adolescen-
te e direitos humanos, atuando 
no processo de formulação de 
políticas públicas relacionadas 

região, 137 es tavam em leitos 
de terapia intensiva (UTIs) e 
124, em enfermarias.

Também na terça-feira, a 
ocupação dos leitos de UTI es-
tava em 20,3%. O indicador 
mantém-se há 55 dias abaixo 
de 30%, mesmo depois da pro-
gressiva redução na quanti da-
de de leitos – decorrente, prin-
cipalmente, do fechamento de 
hospitais de campanha. 

Nas enfermarias, a taxa de 
ocupação está em 12,8%.

n ÓBITOS E CASOS
A região voltou a regis-

trar aumento no número de 
mortes por covid-19. Segundo 
o painel da Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
(Seade), 70 moradores do ABC 
perderam a vida para a doença 
na 40ª semana epidemio-
lógica, encerrada no último 

sábado (9). O total é 42,8% 
superior ao apurado nos 
sete dias anteriores (49) e o 
maior patamar desde a 33ª 
semana epidemiológica, em 
meados de agosto. 

Também houve forte 
au mento no número de ca-
sos confirmados da do en ça. 
Ainda segundo a Fun dação 
Seade, os sete municípios 
registraram 329 diagnós-
ticos de covid-19 na sema-
na epidemiológica encerra-
da no sábado, total 191% 
superior ao apurado nos se-
te dias anteriores (113).

Desde o início da pan-
demia de covid-19, o ABC 
acumula 231.065 casos e 
10.719 mortes pela doença. 
Somente em outubro fo-
ram registrados 525 diag-
nós ticos positivos e 91 óbi-
tos. (Reportagem Local)
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Fundo Social de Diadema 
lança programa Ciclo do Bem

Prefeitura apresentará projeto de lei para garantir a distribuição gratuita de absorventes de forma permanente 
Reprodução Facebook

n ENTRE ASPAS

É preciso garantir que as 
diademenses tenham acesso 
às condições necessárias para 
lidar com isso em seu dia-a-dia

Inês Maria

Inês Maria: “precisamos falar sobre menstruação”

A Prefeitura de Diadema, 
por meio do Fundo Social 
de Solidariedade, lançará no 
próximo sábado (16) o pro-
grama “Ciclo do Bem - Dia-
dema em defesa da dignidade 
menstrual”. O objetivo é com-
bater a pobreza menstrual e di-
minuir o tabu de se falar aber-
tamente sobre a menstruação 
e suas consequências. 

O programa terá início com 
uma campanha envolvendo 
diversos setores do governo 
municipal, como as secretarias 
de Saúde, Educação, Assistên-
cia Social e Cidadania, Coorde-
nadorias de Mulheres, da Ju-
ventude, da Igualdade Racial, 
LGBT e outros órgãos e setores. 

Na próxima semana, a pre-
feitura apresentará à Câmara 
projeto de lei para garantir a 
distribuição gratuita de absor-

ventes de forma permanente 
no município.

Em um primeiro momen-
to, serão recebidas doações de 
absorventes femininos e itens 
de higiene diretamente na 
sede do Fundo Social e nas 20 
UBS da cidade. Também serão 
conduzidas rodas de conversa 
e sensibilização entre meni-
nas e mulheres em escolas e 
outros programas e equipa-
mentos, como nos CRAS, no 
EJA, com os Adolescentes 
Aprendizes e em espaços de 
acolhimento, como abrigos e 
centros de referência. 

Homens transexuais que 
ainda menstruam também 
receberão orientação junto ao 
Ambulatório Trans, no Quar-
teirão da Saúde. Tudo isso ser-
virá para a prefeitura mapear 
o total de pessoas em situação 
de vulnerabilidade que se ben-
eficiariam do programa. Só no 
CadÚnico, mais de 20 mil famí-
lias são cadastradas nesta situa-
ção, ou seja, 20 mil é apenas um 
número inicial - pode-se chegar 
a duas ou três vezes esse total.

Com esse mapeamento 
em mãos, kits de higiene 
serão montados e distribuí-

ANGELICA RICHTER
angelica@diarioregional.com.br

dos a este público, na quan-
tidade e periodicidade ne-
cessárias para assegurar 
ple nas condições de saúde e 
higiene durante todo o ciclo.

“Precisamos falar aberta-
mente sobre menstruação,” ex-
plica a primeira-dama Inês Ma-
ria, presidenta do Fundo. “Sobre 
este ciclo natural que prepara 
o corpo humano para receber 
uma vida. Assim como outros 

processos naturais, é preciso 
garantir que as diademenses 
tenham acesso às condições ne-
cessárias para lidar com isso em 
seu dia-a-dia. Se é algo natural, 
tão do bem e exige cuidados, 
a prefeitura precisa falar disso 
também. Porque, mesmo sendo 
algo simples, muita gente não 
consegue comprar o básico que 
é preciso todos os meses.” (Re-
portagem Local)

Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação 
tem inscrições abertas para palestras

Estão abertas as ins-
crições para as palestras e 
atividades promovidas pela 
Semana de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, evento anual 
promovido pela Prefeitura de 
Santo André que conta com 
a participação de empresas 
e instituições de ensino em 
uma ampla programação.

Do próximo dia 18 até 
dia 22 serão realizadas, gra-
tuitamente, exposições e 
palestras de múltiplos temas 
relacionados à tecnologia e 
informação promovidas pelas 
oito instituições de ensino 
participantes: Anhanguera, 
Etec Júlio de Mesquita, FEI, 
Fundação Santo André, São 
Judas, Senac Santo André, 
Senai Jacob Lafer e Strong 
Exags/FGV. Para realizar in-
scrições em qualquer uma 
das atividades e consultar a 
programação completa, basta 
acessar o site https://bit.ly/
semanadeinovacao21.

O evento tem abertura 
marcada para a próxima 
segunda-feira (18), às 19h, 
no Auditório Heleny Guar-
iba, com a palestra “Inovação 
através do metaverso”, minis-
trada por Fernando Godoy, 
empreendedor serial (focado 
no ato de empreender, tem como 
objetivo a criação de novos negó-
cios) que atua há cerca de 20 
anos no setor de tecnologia. 

As vagas são li mitadas e as in-
scrições podem ser feitas por 
meio do site https://bit.ly/
AberturaSemana21.

Durante toda a semana, 
do dia 18 ao 22, mostras de 
trabalhos das oito institu-
ições participantes serão ex-
postas no saguão do Teatro 
Municipal de Santo André. A 
mostra é gratuita e não há ne-
cessidade de inscrição.

Os vencedores do Prê-
mio Santo André de Inova-
ção serão homenageados no 
evento de encerramento, no 
dia 22, às 19h, também no 
Auditório Heleny Guariba. A 
premiação conta com a partic-
ipação de projetos inovadores 
desenvolvidos por alunos 
ou empresas, nas categorias 
“Acadêmico” e “Empresarial”. 
Para participar do evento de 
encerramento, é preciso se 
inscrever no site https://bit.
ly/EncerramentoSemana21.

A Semana de Ciência, 
Tecnologia e Inovação é de-
senvolvida pelo comitê da 
rede de inovação, que faz 
parte do Conselho de De-
senvolvimento e integra o 
ecossistema de inovação no 
município, além de outros 
parceiros regionais. O evento 
é realizado pela Prefeitura 
de Santo André, por meio 
do Parque Tecnológico. (Re-
portagem Local)

à infância e adolescência”, com-
pletam os coordenadores.

A fim de possibilitar novo 
diálogo, a equipe da Change.
org tenta agendar uma reunião 
entre os representantes do 
projeto e o prefeito Orlando 
Morando, a fim de entregar a 
petição com as assinaturas.

A PREFEITURA
Questionada, a prefeitura 

informou que área pública 
onde se encontra instalada a 
ONG Projeto Meninos e Me-
ninas de Rua será adaptada 
e utilizada pela Secretaria de 
Assistência Social para imple-
mentação de serviços correla-
tos à pasta.

“A ONG tem restrições 
junto ao Tribunal de Contas 
do Estado e a execução de 
serviços socioassistenciais 
no município depende de 
apresentação de documentos 
e registro no CMDCA (Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente), 
conforme legislação federal e 
decreto municipal vigentes, 
mediante participação em 
edi tal de chamamento públi-
co da Secretaria de Assistên-
cia Social”, destacou a admi-
nistração municipal.

Segundo a prefeitura, 
foram realizadas reuniões 
com a ONG em 2018, 2019 
e 2020, na tentativa de so-
lucionar a questão, mas di-
ante das restrições, “não há 
condições de celebração de 
qualquer convênio”.

Anuncie 4057-9000
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LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA
AutoMotrix

A nova geração do Tracker, lan-
çada em março de 2020, foi uma 
das primeiras “vítimas” automoti-
vas da covid-19. Devido às regras 
de isolamento social, a apresenta-
ção oficial foi desmarcada em cima 
da hora e o modelo foi revelado 
apenas na internet. De lá para cá, 
o mercado brasileiro encarou outro 
“efeito colateral” da pandemia: o 
desabastecimento de peças nas 
linhas de produção, notadamente, 
os chips. A General Motors foi uma 
das fabricantes mais prejudicadas, 
e a produção dos modelos da mar-
ca ficou parada por meses. 

A marca, que liderava o mer-
cado brasileiro até março de 2020, 
encarava um ano e meio depois a 
indigesta sexta posição – em agos-
to de 2021, obteve apenas 8.941 
emplacamentos e ficou atrás de 
Fiat, Volkswagen, Toyota, Hyun-
dai e Jeep. No final de setembro, 
com a retomada da produção em 
São Caetano e Grava taí (RS), a rea-
ção apareceu, com a GM vendendo 
17.072 unidades mensais para se 
posicionar em terceiro no ranking, 
superada ape nas por Fiat e VW. 

A retomada das vendas da 
marca está sendo protagonizada 
pelo hatch Onix, o sedã Onix Plus 
e o utilitário esportivo Tracker. 
Dentro da linha do SUV compacto, 
a versão top Premier Automático 
Turbo de 133 cavalos tem a função 
de explicitar as me lhores virtudes.

O Tracker herdou a plataforma 
GEM, desenvolvida na China em 

parceria com a Saic e adotada tam-
bém no Onix e no Onix Plus. Em 
termos de estilo, o Tracker ostenta 
aspecto aerodinâmico, reforçado 
pelos vincos em toda a carroceria, 
especialmente no capô. Na tra-
seira, o aerofólio integrado com o 
brake light reforça a esporti vidade. 
Embora use a mesma plataforma 
do Onix, o SUV traz bitolas mais 
largas e novo subchassi dianteiro, 
além de ser o primeiro da família 
compacta a ter rodas aro 17. 

A configuração Premier os-
tenta uma série de prerrogati-
vas na linha Tracker – e, por isso 
mesmo, não oferece opcionais. É 
a única que traz rack de teto, ro-
das aro 17 diamantadas de cinco 
furos, lanternas com assinatura 
de LEDs e faróis full-LED, integ-
rando luzes diurnas e de conversão 
em manobras. As linhas de LED 
do para-choque, que são apenas 
luzes diurnas nas outras versões, 
têm a função de seta na Premier, 
diferenciando-se também por de-
talhes acetinados na base dos para-
choques e de frisos e maçanetas 
com acabamento cromado. 

Por dentro, a versão top de li-
nha traz bancos em revestimen to 
sintético que imita couro, de talhes 
em azul marinho no painel, nos 
bancos e nas portas e de inscrições 
“Premier” nos tapetes e soleiras das 
portas. A lista de equipamentos 
inclui sistema de estacionamento 
automático, alerta de ponto cego, 
alerta sonoro e visual de distância 
do carro à frente com frenagem 
automática de emergência, moni-
toramento de pressão dos pneus, 

retrovisor fotocrômico, chave pre-
sencial e partida por botão, car-
regador de celular por indução e a 
central MyLink de oito polegadas, 
que oferece Wi-Fi nativo com chip 
de internet 4G da Claro. Toda a 
linha Tracker traz seis airbags – 
frontais, laterais e de cortina. 

Ainda há o sistema OnStar, 
que oferece ajuda para quem pro-
cura pontos de interesse não co-
nhecidos ou em caso de acidente. 
A partir da linha 2022, o Tracker 
passou a ter espelhamento sem 
fio para Apple CarPlay ou Android 

Auto – recurso ainda incomum 
mesmo em modelos de luxo. 

A versão top de linha do Tra-
cker estreou o motor 1.2 flex de 
três cilindros da família CSS Prime, 
com turbocompressor mas sem 
injeção direta, produzido em Jo-
inville (SC). Entrega 133 cavalos 
e 21,4 kgfm quando abastecido 
com etanol e trabalha associado 
a um câmbio automático de seis 
marchas. As versões mais baratas 
adotam o mesmo 1.0 tricilíndrico 
turbo flex de 116 cavalos e 16,8 
kgfm apresentado na linha Onix, 

no ano passado, também sem 
injeção direta. O motor 1.2 vem 
sempre acompanhado da caixa au-
tomática de seis velocidades. 

Como ocorre no Onix e no 
Onix Plus, o Tracker não tem bor-
boletas para trocas sequenciais 
das marchas. Os botões “+” e “–” 
na alavanca servem para trocas 
ma nuais e para limitar a maior 
marcha disponível no modo “L” 
do câmbio – funciona como  freio-
motor, evitando que a transmissão 
vá para as marchas mais altas em 
longas descidas, por exemplo. No 

trânsito urbano, o sistema start-
stop cumpre a função de racio-
nalizar o uso de combustível. Na 
recentemente liberada tabela de 
2021 do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem do Inmetro, o Track-
er Premier Automático Turbo de 
133 cavalos aparece com consumo 
de 7,7 km/l na cidade e de 9,4 km/l 
na estrada com etanol e de 11,2 
km/l na cidade e de 13,5 km/l na 
estrada com gasolina, que rendeu 
nota “C” tanto na comparação rela-
tiva da categoria quanto na absolu-
ta geral. O tanque de combustível 
do Tracker leva 44 litros e é um dos 
menores do segmento – só supera 
os 41 litros do Nissan Kicks.

No embalo dos aumentos de 
preço que se alastram pela econo-
mia brasileira, a versão Premier 
Automático Turbo de 133 cavalos 
do Tracker parte atualmente de 
R$ 141.790. Os Estados do Ama-
zonas, Acre, Amapá, Rondônia, 
Roraima e São Paulo têm variações 
de preço decorrentes da tributação 
local. A configuração Premier está 
disponível também em versão 
com motor 1.0 turbo de 116 cv, 
que é R$ 9.240 mais barata.

Fotos: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O “parentesco” do novo Tra-
cker com a linha Onix é evidente. 
Volante, itens do painel e mostra-
dores analógicos do quadro de 
instrumentos são os mesmos do 
hatch e do sedã da GM – no SUV, 
as imagens da tela do computador 
de bordo são coloridas. A posição 
de dirigir oferece boa ergono-
mia e o volante tem ajuste de al-
tura e profundidade. Os bancos 
dian teiros também têm ajustes 
mecânicos de altura e profundi-
dade, o encosto de braço tem es-
tofamento e o banco traseiro rece-
beu descansa-braço central. 

O mesmo tom azulado dos 
bancos é adotado na área das por-
tas e na faixa central do painel, rara 

superfície de toque suave em meio 
à predominância de plásticos rígi-
dos. A central multimídia tem tela 
de oito polegadas. Como no Onix, 
há uma porta USB dianteira e duas 
traseiras. O teto solar panorâmico 
com abertura elétrica é de série na 
versão Premier Automático Turbo 
e amplia a sensação de espaço a 
bordo. Wi-Fi nativo, parea  mento 
sem fio para Apple Car Play ou An-
droid Auto e carre  ga dor de ce lular 
sem fio ajudam a cativar aficiona-
dos por tecnologia. 

n AO DIRIGIR 
O motor 1.2 turbo do Tracker 

é bem assessorado pelo câmbio 
automático de seis marchas, com 

o conjunto respondendo rapida-
mente às solicitações feitas pedal 
da direita. A disposição adicional 
proporcionada pelo turbo faz di-
ferença em relação aos motores 
aspirados de potência similar. 
Disponível já a duas mil rotações, 
o torque máximo de 21,4 kgfm 
permite entregar arrancadas es-
pertas. A transmissão tem passa-
gens mais harmoniosas do que no 
Onix. O câmbio seria beneficiado 

por um modo Sport, e a ausên-
cia de borboletas para passagem 
manual das marchas também é 
sentida por quem aprecia con-
dução mais esportiva.

No Tracker 1.2 Turbo, o ajuste 
bem sintonizado da suspensão 
oferece qualidade de rodagem su-
perior à dos Onix, notadamente 
em relação às vibrações e ao nível 
de ruído. Os pneus aro 17 ajudam 
a absorver melhor as irregulari-

Motor 1.2 turbo de  133 cv de potência entrega respostas espertas; interior não esconde “parentesco” com o Onix

dades do piso e a superar valetas 
e quebra-molas – o desempenho 
só não é melhor nesse aspecto 
porque a altura em relação ao solo 
de 15,7 cm é das menores entre os 
utilitários esportivos compactos. 

Em compensação, a altura e a 
precisão do conjunto suspensivo 
contribuem para que o Tracker 
ofereça sensação de dirigir que 
se distancia do estilo tradicional-
mente abrutalhado dos SUVs – o 

Utilitário esportivo Tracker, inspirado pela 
versão top de linha Premier, assume função 
estratégica na retomada das vendas da GM

Tracker ostenta aspecto 
aerodinâmico, reforçado pelos 

vincos em toda a carroceria, 
especialmente no capô; na 

traseira, o aerofólio integrado 
com o brake light reforça a 

esporti vidade

que é uma das características mais 
interessantes do modelo da GM. 
Nas curvas fechadas e em altas 
velocidades, a carroceria se inclina 
ligeiramente mais que a do Onix, 
mas sem afetar a sensação de 
segurança. O bloqueio eletrôni-
co do diferencial dianteiro atua 
nos freios para ajustar a distri-
buição de torque nas rodas da 
frente e corrigir a trajetória no 
limite da aderência. (LHMP)

linha de
FRENTE

retrato de

FAMÍLIA
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Roteiro do Bom Apetite

Imóveis

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

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)

VENDAS

LOCAÇÃO

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 54m²
R$ 280.000,00 
Ref.: AP000347

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

01 vaga, 02 dormitórios, 54.78m²
R$ 260.000,00
Ref.: AP001047

2ª a 6ª das 8h15 às 12h das 13 às 18h - Sábado das 8h às 14h

Anuncie: 4057-9000
Você pode acreditar

Você pode acreditar

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais: www.diarioregional.com.br /diarioregionaloficial /diarioregionaloficial

Você pode acreditar
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Leia e anuncie: (11) 4057-9000
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Ficam os concessionários ou sucessores 
de jazigos do Cemitério Jardim Vale da Paz, 
abaixo relacionados, notificados à compare-
cerem à administração situada à Av. Briga-
deiro Faria Lima, 1309 06º andar – Pinheiros 
– SP de segunda a sexta sexta-feira das 08 
às 17hs, no prazo Máximo de 05 (Cinco) dias 
úteis contados da data da presente publica-
ção para fins de interesse pessoal: 
ARISTEU GOMES DA SILVA
JOAO FERREIRA ALVES
SEBASTIAO F.PIVANTE E/O
PEDRO ANTONIO DE UNGARO 
OSVALDO PORFIRIO DE ALMEIDA
FABIANA PEREIRA DE SOUZA
GERALDO AGAPITO E/OU
MARTINHO GONCALVES SOUZA 
JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA
JOSE FRANCISCO NASCIMENTO RIBEIRO
GERCINO ABILIO DE MELO 
MARCOS BARBOSA DOS SANTOS
JANEIDE GUIMARÃES DUARTE
FLAVIA BRITO ARAUJO
MIRELLA APARECIDA FIGUEIREDO
MARIO DELFINO MINGURANSE REBECHE
DORIVAL ARMELIN 
MARIA TEREZA DE MATTOS E FAMILIA

DECRETO Nº 8.025, DE 08 DE OUTUBRO DE 
2021 INSTITUI e NOMEIA membros para compor 
a Comissão de Seleção, Análise e Julgamento das 
Propostas para a execução dos Programas de For-
mação, Difusão, Circulação, Capacitação Cultural, 
Manutenção dos Corpos Artísticos e acesso da po-
pulação às atividades culturais e artísticas no âmbito 
do Município de Diadema, para celebração de Ter-
mos de Colaboração, Termos de Fomento ou Ter-
mos de Cooperação Técnica entre a Secretaria de 
Cultura do Município de Diadema e Organizações 
da Sociedade Civil, selecionadas através de Chama-
mento Público. JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR, Prefeito 
do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no 
uso e gozo de suas atribuições legais e, CONSIDE-
RANDO o disposto no § 1º, do art. 27º da Lei Fede-
ral nº 13.019, de 31 de julho de 2.021; CONSIDE-
RANDO ainda, o que consta dos autos do Processo 
Eletrônico n° 26.659/2021. RESOLVE Art. 1º – Fica 
instituído e nomeados para compor a Comissão de 
Seleção, Análise e Julgamento das Propostas para 
a execução dos Programas de Formação, Difusão, 
Circulação, Capacitação Cultural, Manutenção dos 
Corpos Artísticos e acesso da população às ativida-
des culturais e artísticas no âmbito do Município de 
Diadema, para celebração de Termos de Colabora-
ção, Termos de Fomento ou Termos de Coopera-
ção Técnica entre a Secretaria de Cultura e Orga-
nizações da Sociedade Civil, selecionadas através 
de Chamamento Público, os seguintes membros: 
Representantes do Poder Executivo Municipal: 
SILVANA MOURA DE MORAIS, brasileira, solteira, 
diretora de departamento, portadora da cédula de 
identidade RG nº 18.866.208-X, inscrito no CPF/
MF sob nº 119.508.858-28, residente e domiciliada 
na Rua Charmes Gomes de França, nº 336, Centro, 
Diadema, São Paulo. REINALDO LEIVA SANTOS, 
brasileiro, casado, agente de comunicação, portador 
da cédula de identidade RG n° 17.332.632-8, ins-
crito no CPF/MF sob n°161.438.148-80, residente 
e domiciliado na Rua Itália, nº 108, apartamento 
32, Vila Santa Luzia, São Bernardo do Campo, SP. 
FRANCISCO GLAUTER DE ALMEIDA LEAL, brasi-
leiro, solteiro, agente de comunicação, portador da 
cédula de identidade R.G. nº. 15.351.120-5, inscrito 
no CPF/MF sob nº. 065.166.988-05, residente e do-
miciliado na Rua Paulo Rodrigues Durão, nº. 132, 
Jardim Itacolomi. Art. 2º - À Comissão compete se-
lecionar, julgar técnica e culturalmente as propostas 
apresentadas para a execução dos Programas de 
Formação, Difusão, Circulação, Capacitação Cultu-
ral, Manutenção dos Corpos Artísticos e acesso da 
população às atividades culturais e artísticas no âm-
bito do Município de Diadema; Art. 3º - À Comissão 
compete analisar os Projetos, Planos de Trabalho, 
toda a documentação técnica, jurídica e financeira 
da organização, visitar as organizações e/ou as uni-
dades onde serão executados os serviços, a fim de 
avaliar a compatibilidade da infraestrutura com as 
metas propostas no Plano, emitindo parecer sobre 
os mesmos, habilitando ou não a organização pro-
ponente, de acordo com os critérios e análise téc-
nica; Art. 4º - Às despesas com a execução deste 
Decreto correrão por conta de dotações orçamen-
tárias próprias, consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. Art. 5º - Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação. Diade-
ma, 08 de outubro de 2.021. JOSÉ DE FILIPPI JÚ-
NIOR Prefeito do Município de Diadema DHEISON 
RENAN SILVA Secretário de Governo DÉBORA DE 
CARVALHO BAPTISTA Secretária de Assuntos Ju-
rídicos DEIVID FERREIRA COUTO Secretário de 
Cultura

DECRETO Nº 8.026, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021 
INSTITUI e NOMEIA membros para compor a Co-
missão de Monitoramento e Avaliação dos Termos 
de Colaboração, Termos de Fomento e Termos de 
Cooperação Técnica firmados entre a Secretaria de 
Cultura do Município de Diadema e Organizações 
da Sociedade Civil selecionadas através de Chama-
mento Público para a execução dos Programas de 
Formação, Difusão, Circulação, Capacitação Cul-
tural, Manutenção dos Corpos Artísticos e acesso 
da população às atividades culturais e artísticas no 
âmbito do Município de Diadema. JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, Estado 
de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais e, CONSIDERANDO o disposto no Art. 35, V, 
“h”, da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, 
CONSIDERANDO ainda, o que consta dos autos do 
Processo Eletrônico n° 26.659/2021. RESOLVE Art. 
1º - Fica instituído e nomeados para compor a Co-
missão de Monitoramento e Avaliação dos Termos 
de Colaboração, Termos de Fomento ou Termos de 
Cooperação Técnica firmados entre a Secretaria de 
Cultura do Município de Diadema e Organizações 
da Sociedade Civil selecionadas através de Chama-
mento Público para a execução dos Programas de 
Formação, Difusão, Circulação, Capacitação Cultu-
ral, Manutenção dos Corpos Artísticos e acesso da 
população às atividades culturais no âmbito do Mu-
nicípio de Diadema, os seguintes membros: Repre-
sentante do Poder Executivo Municipal: VANDERLEI 
CESÁRIO DA SILVA, brasileiro, casado, escriturário, 
portador da cédula de identidade RG n° 16.712.034-
7, inscrito no CPF/MF sob n° 097.344.468-19, resi-
dente e domiciliado na Avenida Olinto Demarchi, nº 
190, casa 09, Taboão, São Bernardo do Campo, SP. 
LUIZ MAURO ROCHA, brasileiro, casado, agente 
de comunicação, portador da cédula de identidade 
R.G. nº. 30.769.362-4, inscrito no CPF/MF sob nº. 
345.070.598-95, residente e domiciliado na Rua 
Samaria, Nº. 38, apartamento nº. 09, Vila Aquilino, 
Santo André, São Paulo, RUYMAR MARAZO SOA-
RES, brasileira, casada, bibliotecária, portadora da 
cédula de identidade R.G. nº. 19.169.673-0, inscri-
ta no CPF/MF sob nº. 124.275.668-02, residente e 
domiciliada na Rua Argonautas, nº. 259, Jardim do 
Estádio, Santo André, São Paulo. Art. 2º – À Comis-
são compete analisar os resultados atingidos com 
a execução do objeto dos Termos de Colaboração, 
Termos de Fomento ou Termos de Cooperação Téc-
nica firmados entre o Município e Organizações da 
Sociedade Civil para a execução dos Programas de 
Formação, Difusão, Circulação, Capacitação Cul-
tural, Manutenção dos Corpos Artísticos e acesso 
da população às atividades culturais no âmbito no 
Município de Diadema. Art. 3º - A Comissão compe-
te homologar o relatório técnico de monitoramento 
e avaliação. Art. 4º – A Comissão encaminhará à 
autoridade competente relatório conclusivo sobre a 
avaliação procedida. Art. 5º - Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições ao contrário. Diadema, 08 de outubro 
de 2.021. JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito do 
Município de Diadema DHEISON RENAN SILVA 
Secretário de Governo DÉBORA DE CARVALHO 
BAPTISTA Secretária de Assuntos Jurídicos DEIVID 
FERREIRA COUTO Secretário de Cultura

DECRETO Nº 8.027, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 
DISPÕE sobre a organização das Unidades Educa-
cionais e atividades escolares durante o período de 
pandemia COVID – 19 no âmbito do município de 
Diadema e especialmente sobre o ensino presencial 
e híbrido a partir de setembro de 2021. JOSÉ DE 
FILLIPI JÚNIOR, Prefeito do Município de Diadema, 
estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribui-
ções legais; CONSIDERANDO o Decreto Estadual 
nº 64881 de 22 de março de 2020 que institui o Plano 
São Paulo; CONSIDERANDO a deliberação nº 195 
de 13 de janeiro de 2021 do Conselho estadual de 
Educação; CONSIDERANDO o contexto sanitário e 
pandêmico do município de Diadema em relação à 
COVID – 19 bem como as deliberações do COMI-
TÊ INTERSECRETARIAL DE COMBATE A COVID; 
CONSIDERANDO ainda o que consta no processo 
administrativo interno nº 1530/2021:              DECRE-
TA: Art.1º Fica autorizado o aumento do percentual 
de atendimento presencial dos estudantes da rede 
municipal de Diadema, de 50% para 100% a partir 
de 25 de outubro em todas as escolas municipais da 
rede direta e rede conveniada: Ensino Fundamental, 
Educação Infantil, Creche e Educação de Jovens e 
Adultos. Art. 2º As famílias poderão optar pelo não 
retorno presencial dos estudantes e no caso dessa 
opção deverão assinar documento próprio na escola 
para as aulas assíncronas; §1º Os estudantes que 
optarem por esse regime de ensino à distância terão 
presença assegurada após entrega das atividades 
pedagógicas; Art. 3º As escolas das redes estadu-
al e privada de ensino seguirão as orientações de 
retorno presencial ou híbrido estabelecidas pelo Go-
verno do Estado de São Paulo; Art. 4º Nas ativida-
des mencionadas nesse decreto será obrigatória a 
adoção dos protocolos sanitários previstos no Plano 
São Paulo. Art. 5º Esse decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. Diadema, 13 de outubro de 
2021 JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR Prefeito Municipal 
DHEISON RENAN SILVA Secretário de Governo 
DÉBORA DE CARVALHO BAPTISTA Secretária de 
Assuntos Jurídicos ANA LUCIA SANCHES Secretá-
ria de Educação

PORTARIA GP Nº 1.426, DE 08 DE OUTUBRO DE 
2021 INSTITUI e NOMEIA gestor e responsável 
técnico dos Termos de Colaboração, Termos de Fo-
mento e Termos de Cooperação Técnica firmados 
entre a Secretaria de Cultura do Município de Diade-
ma e Organizações da Sociedade Civil selecionadas 
através de Chamamento Público para a execução 
dos Programas de Formação, Difusão, Circulação, 
Capacitação Cultural, Manutenção dos Corpos Artís-
ticos e acesso da população às atividades culturais 
e artísticas no âmbito do Município de Diadema. 
JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, Prefeito do Município 
de Diadema, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, CONSIDERANDO as orientações 
da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2.014; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos autos 
do  Processo Eletrônico nº 26659/2021. RESOLVE 
Art. 1º - Fica instituído e nomeado como gestor e 
responsável técnico pela execução dos Termos de 
Colaboração, Termos de Fomento e Termos de Co-
operação Técnica firmados entre a Secretaria de 

Cultura do Município de Diadema e Organizações 
da Sociedade Civil através de Chamamento Público, 
Senhor FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO, brasi-
leiro, casado, economista, assistente de secretaria, 
portador da cédula de identidade RG nº 13.223.540-
7, inscrito no CPF/MF sob n° 149.982.893-49, resi-
dente e domiciliado na Estrada Nova Ipê, n° 356, 
Praia Vermelha, Diadema, SP. Art. 2º - Compete ao 
gestor e responsável técnico controlar e fiscalizar 
a execução em tempo hábil e de modo eficaz. Art. 
3º - Compete ao gestor e responsável técnico apre-
ciar as prestações de contas na forma e nos prazos 
determinados nos ajustes celebrados com as Orga-
nizações da Sociedade Civil. Art. 4º - Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições ao contrário. JOSÉ DE FILIPPI 
JÚNIOR Prefeito Municipal
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. DESPACHO DA SE-
CRETARIA DE CULTURA. ERRATA EDITAL Nº. 
01/2021 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2021 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 15597/2020 - EM 
CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC Nº. 14.017 
DE 29 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM 
O ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº. 14.150 
DE 12 DE MAIO DE 2021, E EM CONFORMIDA-
DE COM O DECRETO FEDERAL Nº. 10.751 DE 
22 DE JULHO DE 2021. Onde se Lê: As inscrições 
serão recebidas, entre os dias 09 e 24 de outubro de 
2021, Leia-se: As inscrições serão recebidas, entre 
os dias 09 de outubro a 02 de novembro de 2021. 
Da Inscrição - 3.1, Onde se Lê:  As inscrições serão 
recebidas, entre os dias 09 e 24 de outubro de 2021, 
Leia-se: As inscrições serão recebidas, entre os dias 
09 de outubro a 02 de novembro de 2021.
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:161/2021 - PC:221/2021.Objeto: RP 
p/o Forn. de Uniforme - SMAS.Agendado para: 

MoStra de arteS e cuLtura de diadeMa 2021
reGuLaMento GeraL

1. O Instituto Socioambiental Cenários Futuros inscrito no CNPJ/MF sob nº 12.992.010/0001-
30 promove em parceria com a Prefeitura do Município de Diadema, através da Secretaria de 
Cultura, de 03 a 30 de novembro de 2021 a MoStra de arteS e cuLtura de diadeMa, 
instituída pela Lei Municipal nº 2.848 de 02 de março de 2.009.
2. A MOSTRA DE ARTES E CULTURA DE DIADEMA é realizada dentro do calendário cultural 
da cidade, e contempla as linguagens: Artes Cênicas, Artes Visuais, Artes Integradas, Audiovi-
sual, Humanidades e Música, com objetivo de difundir e valorizar as manifestações artístico/
culturais realizadas na cidade. Esse ano, em decorrência da Pandemia, vamos observar rigoro-
samente os protocolos estabelecidos pelo governo paulista para o funcionamento de eventos.
3. A premiação será expressa em UFD’s (Unidade Fiscal de Diadema onde 01 UFD equivale 
a R$4,14) e concedida conforme os critérios estabelecidos no Regulamento de cada área, em 
conformidade com a Lei Municipal n 2.848, 02 de março de 2.009 e está sujeita à incidência 
de imposto de renda.
4. Poderão ser inscritos trabalhos individuais, de grupos de artistas ou comunidades culturais, 
cuja produção não tenha concorrido em edições anteriores. 
5. É permitida a participação de produtores, criadores, pensadores, grupos, comunidades 
culturais e artistas que sejam residentes e/ou que comprovem vínculo artístico cultural com 
a cidade.
6. No caso de trabalho realizado por menor de 18 anos, somente o responsável legal poderá 
realizar a inscrição.
7. Servidores públicos (estatutários ou CLT) da Prefeitura do Município de Diadema, presta-
dores de serviço, incluindo funcionários de autarquias e do poder legislativo, ou grupos que 
possuírem servidores públicos em sua composição, poderão participar da Mostra, mas não 
poderão ser contemplados com a premiação.
8. A comissão Organizadora da Mostra de Artes e Cultura de Diadema 2021 é composta por 
representantes da produção cultural da cidade que foram eleitos na Assembleia dos Artistas 
e Produtores Culturais realizada no dia 09 de setembro de 2021, e por representantes da 
Secretaria de Cultura de Diadema.
9. Os membros da Comissão organizadora não poderão se inscrever na Mostra de Artes e 
Cultura de Diadema.
10. Não serão aceitas propostas que contenham material impróprio tais como: intolerância 
religiosa, racismo, homofobia, transfobia e qualquer tipo de apologia à violência.
11. Os autores dos trabalhos inscritos devem declarar que seus trabalhos não constituem 
plágio de espécie alguma.
12. Caso a comissão organizadora decida trabalhar grupos de seleção e /ou julgadores, as 
decisões dessas comissões serão definitivas, não cabendo recursos contra as mesmas.
13. A simples inscrição na Mostra já pressupõe a aceitação e concordância com os termos do 
presente Edital e dos regulamentos específicos de cada linguagem, disponíveis no Portal da 
Prefeitura de Diadema - http://www.diadema.sp.gov.br e  https://www.cenariosfuturos.org.br
14. A cerimônia de premiação da Mostra de Artes e Cultura de Diadema 2021 acontecerá 
em data a ser divulgada, no Centro Cultural Diadema / Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 
nº 300 – Centro, Diadema/SP).
15. As inscrições serão recebidas, entre os dias 14 e 24 de outubro de 2021, por meio ele-
trônico no Portal da Prefeitura de Diadema - http://www.diadema.sp.gov.br e https://www.
cenariosfuturos.org.br , através dos links:
• Artes Cênicas: https://tinyurl.com/MostradeArtes2021ArtesCenicas
• Artes Visuais: https://forms.gle/ekaLsupbzC81bHXN9
• Audiovisual: https://url.gratis/YKli88
• Humanidades: https://forms.gle/SMTTqD6BDZ4MA61f6
• Artes Integradas: https://forms.gle/djdyCgrJq9Z1jDgM9
• Música: https://forms.gle/qbJAZVUnoWsywPkCA 
16. Os casos omissos ou não esclarecidos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora da Mostra de Artes e Cultura 2021.
17. Os direitos autorais dos projetos pertencem aos seus autores, que devem diligenciar os 
registros junto aos órgãos competentes de proteção dos direitos autorais e de propriedade 
intelectual, eximindo o Instituto Socioambiental Cenários Futuros e a Prefeitura do Município 
de Diadema de qualquer responsabilidade decorrente da ausência do referido registro.
18. O Instituto Socioambiental Cenários Futuros e a Prefeitura do Município de Diadema não 
se responsabilizam pela autoria e nem pela originalidade dos projetos inscritos. No ato da 
inscrição, o candidato declarará, sob as penas da lei, que o trabalho é fruto de sua legítima 
criatividade e autoria, não configurando plágio nem violação a qualquer direito de propriedade 
intelectual de terceiros, eximindo o Instituto Socioambiental Cenários Futuros e a Prefeitura 
do Município de Diadema de qualquer responsabilidade decorrente da inveracidade desta 
declaração, responsabilizando-se por eventuais lesões a direitos de terceiros.
19. A execução da Mostra de Artes Diadema 2021 faz parte do Plano de Trabalho (Itens de 
Despesa 4 – DIFUSÃO E FOMENTO) parte integrante do Termo de Parceria firmado entre o 
Instituto Socioambiental Cenários Futuros e a Secretaria de Cultura em vigência e o custeio 
de todas as despesas será através dos repasses financeiros feitos pela PMD. A comprovação 
da execução da Mostra de Artes e de todas as suas despesas farão parte da prestação de 
contas emitida pela entidade parceria.  Maiores informações poderão ser obtidas través dos 
e-mails contato@cenariosfuturos.org.br. e cultura@diadema.sp.gov.br. Expediente: PAI nº 
15.958/2017, PAI n° 911/2020 e PE nº 41.162/1999.

26/10/2021 às 09h00
Pr. Eletrônico:160/2021 - PC:49/2021. Objeto: R.P 
p/ o Fornecimento de Material Odontológico. Agen-
dado: 08/11/2021 às 9h00. 
Pr. Eletrônico:159/2021 - PC:208/2021. Objeto: R.P 
p/ o Fornecimento de Materiais de Enfermagem. 
Agendado: 05/11/2021 às 9h00. 
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: 0216/2020 - PC: 0312/2020. Obje-
to: Forn. de Medicamentos Manipulados. Ata RP 
066/2021 entre Município Diadema e Estratti Vege-
tali Farmácia e Manipulação Eireli.  Tornamos públi-
co que permanecem inalterados os itens, preços e 
valores registrados e publicados no Diário Regional 
de 15/04/2021 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
Julgamento da Impugnação:
Pr. Eletrônico: 085/2021 - PC:078/2021. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO 
DE CARROS MACA HOSPITALAR. Julgo proce-
dente a Impugnação administrativa interposta pela 
empresa R.C - MÓVEIS LTDA, com base no inciso 
III do artigo 7º do Decreto Municipal nº 5779/03, Lei 
8.666/93 e Lei Federal 10.520/02. 
Pr. Eletrônico:111/21 - PC:170/21. Objeto: Forneci-
mento de Material para Realização de Exames de 
Eletroforese de Hemoglobina. Homologo o objeto do 
pregão em epígrafe de acordo c/Desp. Pregoeiro(a).
DESP. PREGOEIRO (A)
Pr. Eletrônico:111/21 - PC:170/21. Objeto: Forneci-
mento de Material para Realização de Exames de 
Eletroforese de Hemoglobina. Tornamos pública a 
classificação preços ref. pregão em epígrafe. Aimara 
Comércio e Representações Ltda, Item: 01 Reagen-
tes p/Eletrof.Hemoglobina PH Alca. Qtde: 5.200 uni. 
Vlr unit: R$249.600,00. Marca: INTERLAB S.R.L;
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Quinta-feira, 14 de outubro de 2021

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 outubro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

ADYEL BARBOSA DAVID e TAÍS DA SILVA 
SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de caminhão, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 26/11/2001, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de JEFERSON 
LUCIO DAVID e de CHARLENE MICHELE 
FERREIRA BARBOSA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 30/04/2003, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GERALDO BAR-
BOSA DE SOUZA e de MARIA JOSELIA DA 
SILVA SOUZA;

DOUGLAS APARECIDO GARCIA VALENTIM e 
MARA REGINA SOUZA MENDONÇA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Promotor de vendas, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 22/10/1986, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ROBERTO MOTA VALENTIM e 
de IVONE GARCIA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, Do lar, nascido 
em Carmo do Rio Claro - MG, aos 26/02/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MÁRIO 
ANTONIO MENDONÇA e de MARIA DAS 
GRAÇAS SOUZA MENDONÇA;

ANDRÉ FELIPE AGUIAR DE ARAÚJO e 
THAYNÁ ROBERTA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasleira, solteiro, 
Chefe de serviço, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 06/11/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FÁBIO SILVA ARAÚJO e de IVANETE 
AGUIAR DE NOVAIS ARAÚJO; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, Operado-
ra de soluções, nascido em DIADEMA - SP, aos 
04/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ROBERTO SIMPLICIO DOS SANTOS e de 
SIMONE CRISTINA VITORINO DOS SANTOS;

EDIVALDO APARECIDO DE LIMA e FLAVIA 
CRISTINA MENDES DO BOMFIM , sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, di-
vorciado, op. de máquina , nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 15/08/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de HELCIO 
GABRIEL DE LIMA e de MARIA APARECIDA 
DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, aux. de produção , nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
09/04/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MOISANIEL BRAZ O BOMFIM  e de 
CREMILDA FRANCISCA MENDES ;

SANDRO DE ARAGÃO e THAMIRES AL-
MEIDA SOUZA, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, divorciado, operador 
de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 
12/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ AURELIO DE ARAGÃO e de LUZIA 
ROSA DE ARAGÃO; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 27/11/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO 
DE SOUZA e de RITA BISPO DE ALMEIDA 
SOUZA;

GABRIEL VINICIUS MATOS SANTOS e DE-
NISE DA LUZ SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de 
processo de pintura, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 20/11/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JAILSON DE MATOS 
MOREIRA e de PATRICIA SILVA SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
14/10/2001, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANDRE CESAR DE SOUZA e de ALINE 
OLIVEIRA LUZ;

PAULO JOSÉ DE MORAIS OLIVEIRA e MA-
RIA ROSELI VIEIRA DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, porteiro, nascido em Teresina - PI, aos 
30/06/1975, residente em Diadema - SP, filho 
de PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA e de MARIA 
JOSÉ DE MORAIS OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, copeira, nas-
cido em Codó - MA, aos 05/06/1973, residente 
em Diadema - SP, filho de ANTONIO JOSÉ 
DOS SANTOS e de MARIA JOSÉ VIEIRA 
DOS SANTOS;

MARCELO VICTOR SILVA SOUZA e JOSEA-
NE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, 
nascido em Floresta - PE, aos 13/12/1995, 
residente em Diadema - SP, filho de VERA 
LÚCIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, 
nascido em Diadema - SP, aos 22/01/1998, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE-
NILDO JOAQUIM DA SILVA e de JOSICLEIDE 
FERREIRA DA SILVA;

BRUNO DE OLIVEIRA e BRUNA APARECIDA 
DE LIMA SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 22/12/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de HIGINO DE OLIVEIRA FILHO e de 
ANGELINA MARIA DIAS OLIVEIRA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeira, nascido em Diadema - SP, aos 
24/11/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EROM MARTINE SOARES e de DÉBORA 
DA SILVA LIMA;

WESLEY SAN SEVERINO PEIXOTO e 
MARIANA BASTOS DE VIVEIROS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico de produção, nascido em São Paulo - 
SP, aos 22/05/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ ROGERIO PEIXOTO e de 
CAROLINA SAN SEVERINO PEIXOTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de RH pleno, nascido em Diadema - 
SP, aos 24/08/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ FARIA DE VIVEIROS e 
de HELENA MARIA BASTOS DE VIVEIROS;

FRANCYS DA CRUZ PALOS e MONALISA 
ALVES COSTA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/09/1983, 
residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de JOAQUIM DA CRUZ PALOS e de 
SEVERINA MARIA PALOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, 
nascido em Diadema - SP, aos 21/06/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de FERNAN-
DO ANTONIO COSTA e de MARIA DE FÁTIMA 
ALVES DA SILVA;

DOUGLAS CALDEIRA DE PAES e JIVALDIZA 
DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, assistente adminis-
trativo, nascido em ITACARAMBI - MG, aos 
29/05/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de OLIMPIO FERREIRA DE PAES e de 
MARIA BATISTA CALDEIRA; e a pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS - AL, aos 21/09/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL MIRANDA 
DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA SILVA;

ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA e 
VIVIANE RODRIGUES JULIO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em PALMITAL - SP, 

aos 04/10/1975, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ OSMAR ALVES FERREIRA e de 
MARIA LEONIDIA VENTURA FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em BELO HORIZONTE 
- MG, aos 04/11/1974, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ JULIO e de FRANCISCA 
RODRIGUES PEREIRA JULIO;

JOSÉ RONALDO TORRES DA SILVA e 
KARINA VERISSIMO RIBEIRO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professor, nascido em Diadema - SP, aos 
16/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ MARQUES DA SILVA e de MARIA DO 
ROSARIO BEZERRA TORRES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista financeiro, nascido em São Paulo - SP, 
aos 20/08/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ MARIA RIBEIRO e de RISALVA 
RITA RIBEIRO;

THIAGO ARCANJO PEREIRA e ARIANE NAS-
CIMENTO MARTINS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 01/03/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALDEMIR ARCANJO PEREIRA e 
de SIMONE DELFINO PACHECO; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, 
aos 28/04/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PAULO CESAR MARTINS e de CELIA 
APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS;

MATHEUS LUCIANO SOUZA ANDRADE DA 
SILVA e BIANCA DUARTE COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 19/10/2001, residente em Diadema - SP, 
filho de LUCIANO ANDRADE DA SILVA e de 
ZULEICA ARCANJO DE SOUZA; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 08/09/2003, 
residente em Diadema - SP, filho de JAILTON 
DUARTE DE SOUSA e de LENICE COSTA 
REIS;

WALISSON SOARES FIGUEIREDO DA SILVA 
e MIKAELE ALMEIDA FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, motoboy, nascido em DIADEMA - SP, aos 
01/03/1999, residente em Diadema - SP, filho 
de WILSON FIGUEIREDO DA SILVA e de 
ELIANA SOARES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em RIBEIRÃO PIRES - SP, aos 
15/02/2002, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE MILTON FERREIRA e de JOANY 
ALMEIDA FERREIRA;

ARILTON LOPES CAVALCANTE  e GABRIELA 
DOS SANTOS CAMPINHO , sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
servente , nascido em REMANSO - BA, aos 
30/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ARNALDO CAVALCANTE DA SILVA  e de 
CLEIDE LOPES DO NASCIMENTO E SILVA 
; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, atendente , nascido em Campo Alegre  
de Lourdes - BA, aos 06/04/2003, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL FRANCISCO 
MARTINS CAMPINHO  e de VALDIRENE DOS 
SANTOS ;

LEANDRO DA SILVA SOUZA  e RÚBIA 
CRISTINA MONFORT ABITBOL , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
aeroviário , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
19/01/1992, residente em Diadema - SP, filho 
de HERMES FERREIRA DE SOUZA  e de MA-
RISTELA DA SILVA SOUZA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, aeroviária 
, nascido em RECIFE - PE, aos 02/05/1982, 
residente em Diadema - SP, filho de PAULO 
ROBERTO DA SILVA ABITBOL e de NORMA 
SUELY MONFORT ABITBOL ;

MARCOS WILLIAM JACQUES DIAS e BRUNA 
BARBOSA GUERRA DA CONCEIÇÃO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
27/05/2000, residente em Diadema - SP, filho 
de HUDSON CLAY SILVA DIAS e de SIMONE 
JACQUES DA SILVA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido 
em Itabuna - BA, aos 21/10/2000, residente em 
SÃO PAULO - SP, filho de JARBAS DA CON-
CEIÇÃO e de SILMARA BARBOSA GUERRA;

EDMAR HUMBERTO GONÇALVES e FER-
NANDA LAURINDO DA ROCHA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro de processo, nascido em Diadema 
- SP, aos 13/04/1982, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ HUMBERTO GONÇALVES 
e de MARGARETE FRANCISCA DE LUCENA 
GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, confeiteira, nascido em 
José de Freitas - PI, aos 29/04/1977, residen-
te em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS 
LAURINDO DA ROCHA e de RITA MARIA DE 
OLIVEIRA;

ADEVAIR DE SOUZA ZANELLA e MARÍLIA 
DA COSTA LOPES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, meio ofi-
cial mecânico, nascido em Diadema - SP, aos 
11/07/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de ADEVAIR ZANELLA e de ANA DE SOUZA 
PASSOS; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, professora, nascido em Taboão 
da Serra - SP, aos 10/03/1986, residente em 
São Paulo - SP, filho de MARIO LOPES FILHO 
e de LILIA DA COSTA LOPES;

JOSE GERALDO DOS REIS DE MATOS e 
JOELMA MENDONÇA DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, aposentado, nascido em Piranga - MG, 
aos 21/10/1950, residente em Diadema - SP, 
filho de GENTIL COR JESUS DE MATOS e 
de CARMELITA REIS DE MATOS; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Tangará - RN, aos 14/06/1961, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
FERREIRA DE MENDONÇA e de GERALDA 
DE SOUZA MENDONÇA;

TARCISIO AUGUSTO SANTOS MAIA e LAYS 
MENDONÇA GONÇALVES, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ope-
rador de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 
08/12/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de TARCISIO SOBRAL MAIA e de ANA CRIS-
TINA LELES DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente 
de logistica, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de HENRIQUE ANDERSON GONÇALVES e 
de MARCIA GOMES MENDONÇA;

JOÃO MATHEUS BRITO SANTOS e THAY-
NARA DA SILVA FONTENELES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, operador de empilhadeira, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 24/06/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDVALDO MOREIRA 
SANTOS e de ILZETE BRITO DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, operadora de loja, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 01/08/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIS EVANDO FONTENELES e 
de FLÁVIA RÉGIA DA SILVA FONTENELES;

WASHINGTON FERREIRA SALÚ e MAYARA 
LUIZA RAMIRO DE LIMA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
05/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARIA RITA FERREIRA SALU; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 

lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CE-
SARIO DE LIMA e de MARIA LUCIA RAMIRO;

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA e TATIANA 
DOS SANTOS, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, Designer, nascido em 
Diadema - SP, aos 30/01/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCIO ORLANDO 
DE OLIVEIRA e de MARLENE APARECIDA 
FERREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Professora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/05/1977, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CESAR 
AUGUSTO DOS SANTOS e de MARIA APA-
RECIDA ROSA DOS SANTOS;

DANILO RODRIGUES DA SILVA e VITÓRIA 
DE ASSIS MENEZES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, op. de 
empilhadeira , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 20/05/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDVALDO PEREIRA DA SILVA e de 
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, estudante , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 06/08/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PEDRO DE MENEZES e de VILMA 
MARQUES DE ASSIS;

JUSCÉLIO DA SILVA VIANA e ESMERALDA 
DA SILVA MATOS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido 
em Condeúba - BA, aos 02/07/1978, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VIANA NETO 
e de ENI MARIA VIANA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregada 
de limpeza, nascido em Condeúba - BA, aos 
28/01/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ DA SILVA MATOS e de MARIA NETA 
DA SILVA;

ANDERSON FERREIRA BRITO e IRACI 
ALMEIDA DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
28/03/1987, residente em Diadema - SP, 
filho de JULIO FERNANDES DE BRITO e de 
LINDINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, auxiliar de conservação, nascido em São 
Francisco - MG, aos 04/12/1983, residente em 
Diadema - SP, filho de NATALINO FERREIRA 
DE JESUS e de HILDA ALMEIDA DE JESUS;

VICTOR BABETO DE SOUZA e MYLENA 
BEATRIZ DE SÁ REIS, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico 
em segurança do trabalho, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 27/01/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de HELENIL MARTINS DE 
SOUZA e de EDNEA SANTOS BABETO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de recursos humanos, nascido em 
OEIRAS - PI, aos 02/05/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de MAZENO DANTAS DOS 
REIS e de MAURISA VIEIRA DE SÁ REIS;

GABRIEL SOARES ANDRADE e ALINE BAR-
BOSA ALVES DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 28/04/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
WILSON FEITOSA DE ANDRADE e de IVANI 
MONTEIRO SOARES; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em Diadema - SP, aos 19/07/2003, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MAURICIO ALVES 
DE LIMA e de ANA LUCIA BARBOSA DE 
JESUS SOUZA;

ALEXANDRE BRAGEROLLI e SIMONE RO-
DRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, telhadista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/12/1980, 
residente em Diadema - SP, filho de ELZA 
BRAGEROLLI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, diarista, nascido em PEDRA 
BRANCA - CE, aos 14/09/1980, residente em 
Diadema - SP, filho de MARIA RODRIGUES 
DA SILVA;

WUÉLITON RIBEIRO DE BRITTO e SILMARA 
SANTOS GONÇALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em ANGÉLICA - MS, aos 19/05/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
MESSIAS DE BRITTO e de IZABEL INÁCIO 
RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, secretaria, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 08/09/2000, residente 
em Diadema - SP, filho de SILVIO VIEIRA 
GONÇALVES e de SHARLENE SANTOS 
GONÇALVES;

KAYO VINICIUS DE PAULA RODRIGUES 
e VICTÓRIA RODRIGUES DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, barbeiro, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 27/08/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de FRANCISCO CLEUTON RODRI-
GUES e de CRISTIANE ELI DE PAULA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 
01/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JURANEI GOMES DOS SANTOS e de 
MARIA ALDENIR RODRIGUES ALVES;

WAGNER FERNANDO DE LIMA e MARIA 
RUTE DOS REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, moto 
fretista , nascido em São Paulo - SP, aos 
03/07/1982, residente em Diadema - SP, filho 
de VANDERLANE JOSE DE LIMA e de MAG-
NA LUCIA DOS ANGELOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnica de 
enfermagem , nascido em Jequeri - MG, aos 
18/09/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ONEZIO MARTINS DOS REIS e de DALVA 
MARIA APARECIDA;

CLEITON FERREIRA DA SILVA e MARIA 
CLAUDETE GALDINO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
lavador de autos, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 17/11/1990, residente em 
Diadema - SP, filho de JOÃO FERREIRA DA 
SILVA e de CICERA VITORIA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em Diadema 
- SP, aos 21/10/1985, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ INACIO DOS SANTOS e 
de MARISETE GALDINO DO NASCIMENTO;

EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA e BRUNA 
OLIVEIRA BRAZ, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico na qualida-
de, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 02/10/1990, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSE FRANCISCO FERREIRA e de 
RITA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, autônoma, nascido em São Paulo - SP, 
aos 09/03/1990, residente em Diadema - SP, 
filho de GERSON DA SILVA BRAZ e de GRA-
CIENE OLIVEIRA DE JESUS BRAZ;

EMERSON MARQUES SANTOS DA SILVA 
e FLÁVIA SÔNIA DE BARROS SILVA, sen-
do o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, administrador, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 21/06/1979, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARMERINO 
SANTOS DA SILVA e de DEIZE MARQUES 
SANTOS DA SILVA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido 
em VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, aos 
22/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ SEVERINO DA SILVA e de SONIA 
SEVERINA DE BARROS;

ELSON VITOR OLIVEIRA DA SILVA e LU-
CIANA FERREIRA DE ARAUJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em DIADEMA - SP, aos 
23/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de NELSON LUIZ DA SILVA e de DIVINA DE 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em BOA 
VIAGEM - CE, aos 03/06/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDSON FERREIRA 
DE ARAUJO e de RAIMUNDA FERREIRA DE 
ARAUJO;

KLEBER MALTA JACINTO e LUCIENE DE 
PAULA FARIA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, tecnico em 
eletrotecnica, nascido em ITAJÁ - GO, aos 
20/04/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CROSBI JACINTO JUNIOR e de 
MAGDA MALTA JACINTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, tecnica 
de enfermagem, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 15/08/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LAURO DE FARIA e 
de APARECIDA DE PAULA FARIA;

RICARDO ANTONIO DE OLIVEIRA e THALITA 
DA CUNHA AMARO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, líder de lo-
gistica, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 09/08/1986, residente em Diadema 
- SP, filho de ELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA 
e de TEREZINHA DIAS DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
escrevente, nascido em Diadema - SP, aos 
20/06/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCISCO CARVALHO AMARO e de 
ZENILDA DA CUNHA AMARO;

LEANDRO SANTOS PAULINO DE SOUSA 
e PRISCILA LOPES DA SILVA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico de enfermagem, nascido em Diadema 
- SP, aos 11/09/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIO EDILSON DE SOUSA 
e de CRISLAINE BATISTA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnica de enfermagem, nascido em Diadema 
- SP, aos 25/01/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARCOS GERVASIO DA SILVA 
e de FRANCISCA LOPES DE SOUZA;

ADEMAR MEDEIROS DE SOUZA e ZEZITA 
DE SOUZA ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, 
nascido em Boquira - BA, aos 14/07/1960, 
residente em Diadema - SP, filho de PEDRO 
FRANCISCO MEDEIROS e de RITA TEIXEIRA 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Boquira 
- BA, aos 08/06/1965, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA 
e de JUDITE DE ALMEIDA SOUZA;

MILTON CESAR DA SILVA e ROSANA APA-
RECIDA SOTO, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, ferramenteiro, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/07/1964, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LOURI-
VAL JACINTO DA SILVA e de ARACY BAPTIS-
TA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, promotora, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 27/03/1966, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO SOTO 
e de IRACEMA FERNANDES SOTO;

LUIZ EDUARDO ZAMBERLAN MACHADO 
e ANDRÉA APARECIDA BRAVIM, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, médico, nascido em São Paulo - SP, aos 
21/08/1984, residente em Diadema - SP, filho 
de LUIZ EDUARDO MACHADO e de ANA 
LUCIA ZAMBERLAN MACHADO; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
comissária de voo, nascido em Lorena - SP, aos 
03/04/1985, residente em Diadema - SP, filho 
de BENEDITO CARLOS MARINS BRAVIM e 
de MARIA DE LOURDES GARCIA BRAVIM;

BRUNO FERNANDES DA SILVA e PAMELA 
APARECIDA PEREIRA CORRÊA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 18/08/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUCIANO DA SILVA e de APA-
RECIDA ELIANE FERNANDES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancária, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/07/1990, residente em TABOÃO DA SERRA 
- SP, filho de ALMIR CRUZ PINTO CORRÊA e 
de MÔNICA APARECIDA PEREIRA CORRÊA;

ADEMAR DE SOUZA NEVES FILHO e JE-
NIFFER FERNANDES DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
11/03/1978, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADEMAR DE SOUZA NEVES e de DINAÉ 
DE ARAÚJO NEVES; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em São Paulo - SP, aos 16/10/1987, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERNAN-
DES DE SOUZA e de ANTONIA MARIA TIVO 
DE SOUZA;

FELLIPE DA SILVA OLIVEIRA e EULA KAREN 
VIEIRA DEL GUINGARO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, consultor 
financeiro, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 22/11/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CARLOS ALBERTO OLIVEIRA e de 
MARGARETE DA SILVA OLIVEIRA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheira civil, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 01/10/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARIO ROBERTO 
DEL GUINGARO e de ODETE MARIA VIEIRA 
DEL GUINGARO;

WILAMIS ROGERIO DA SILVA SANTOS e 
CAROLINE RODRIGUES NOBRE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 09/02/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GISALDO ROGERIO 
SANTOS e de ERIVANIA DA SILVA SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em 
São Caetano do Sul - SP, aos 10/05/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
ANTONIO NOBRE e de JOSEFA RODRIGUES 
DOS SANTOS;

ALEXSANDRO DOS SANTOS MACIEL e 
TATIANA MENEZES CUSTODIO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante de motorista, nascido em Cabrobó - 
PE, aos 07/01/1984, residente em DIADEMA 
- SP, filho de WILSON DOS SANTOS MACIEL 
e de OLIMPIA PEREIRA CORTEZ; e a preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
analista de PCP, nascido em Diadema - SP, 
aos 06/05/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUCIANO CUSTODIO e de MARIA 
MENEZES CUSTODIO;

FERNANDO VENÂNCIO VITAL e EVELYN 
APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de logistica, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 08/06/2002, residente em Diadema - SP, 
filho de CLÁUDIO HENRIQUE VITAL e de LU-
CIANA CRISTINA TROMBINI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estagiaria 
administrativa, nascido em SANTO ANDRÉ 
- SP, aos 04/10/2003, residente em Diadema - 
SP, filho de THIAGO DA SILVA e de CAROLIN 
ALEXANDRE VITOR;

LUIZ FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA e 

HELLEN CRISTINA MEIRELES GONÇALVES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, supervisor de atendimento, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/09/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS DE 
OLIVEIRA e de CLEUSA APARECIDA ANDRA-
DE ODNIQUE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em 
Diadema - SP, aos 22/04/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de HUMBERTO CARLOS 
SOUZA GONÇALVES e de ELISANGELA 
BELA MEIRELES;

DONIZETTI DA CONCEIÇÃO e SONIA SAN-
TOS DE SÁ, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, grafico, nascido em 
Atibaia - SP, aos 08/02/1973, residente em Dia-
dema - SP, filho de JOSÉ DA CONCEIÇÃO e 
de RIVALDA AVELINA DA SILVA CONCEIÇÃO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cuidadora de idosos, nascido em 
Itamaraju - BA, aos 26/03/1976, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ SANTOS DE SÁ 
e de ANTONIA TEODORA DOS SANTOS;

NÍCOLAS CERQUEIRA DE MELLO e THAINÁ 
BARBOSA FIDELIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, programador 
de pcp, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
14/08/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO AUGUSTO DE MELLO e de 
MARIA ISABEL CERQUEIRA DE MELLO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de laboratorio, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 19/09/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSEANO 
DA SILVA FIDELIS e de ADRIANA FERREIRA 
BARBOSA FIDELIS;

UARLEI SACRAMENTO DE SOUZA e DELMA 
LOURENÇO DIAS, sendo o pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em UBATÃ - BA, aos 02/01/1982, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de EDNALDO 
JOSÉ DE SOUZA e de AIDÊ TEODORA DO 
SACRAMENTO; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, divorciado, doméstica, nascido 
em GALILÉIA - MG, aos 11/04/1975, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LOURENÇO 
DA SILVA e de LECI LOURENÇO DIAS;

GUTEMBERGUE SILVA GOMES DE HUN-
GRIA e SIMONE NUNES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
instalador industrial, nascido em Jeremoabo - 
BA, aos 26/05/1986, residente em Diadema - 
SP, filho de EUTIMIO PEREIRA DE HUNGRIA 
e de MARIA DE FATIMA SILVA GOMES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
faxineira, nascido em Pedro Alexandre - BA, 
aos 10/02/1986, residente em Diadema - SP, 
filho de ANANIAS NUNES DOS SANTOS e de 
JOSEFA DE JESUS DA SILVA;

DIEGO DE LIMA FERREIRA e ANTONIA ALI-
NE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, inspetor de qualidade, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
12/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO e de 
MARIA DE FATIMA DE LIMA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
enfermagem, nascido em Quixeramobim - CE, 
aos 05/10/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA e de 
MARIA LUCIMAR DA SILVA;

OTACILIO PEREIRA SALES e MARIA VA-
NUSA DE FARIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, 
nascido em Santa Rosa, Acaraú - CE, aos 
20/12/1942, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO DAS CHAGAS SALES 
e de RAIMUNDA PEREIRA SALES; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
costureira, nascido em Santa Quitéria - CE, aos 
27/01/1975, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO BIBIANO LEITE DE FARIAS 
e de FRANCISCA LUISA DE FARIAS;

RODRIGO DE ALBUQUERQUE ARAUJO e 
ELLEN FELIX ALAUK, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 13/06/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GELSON CALIXTO DE ARAUJO e de 
EDEVANEIDE HOLANDA DE ALBUQUERQUE 
ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, assistente de logistica, nascido 
em São Paulo - SP, aos 15/05/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de IVONIL ALAUK e 
de ANTONIA AMÉLIA FELIX MADEIRA;

EVERTON ROBERTO DE MATOS e DANIELA 
MARIA TEIXEIRA SANTOS, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
comprador, nascido em JACAREÍ - SP, aos 
05/04/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de BENEDICTO NUNES DE MATOS e de 
CELIA FATIMA DE SOUZA MATOS; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
oficial de serviços, nascido em ESPINOSA - 
MG, aos 24/07/1990, residente em Diadema 
- SP, filho de DAVI JOSÉ DOS SANTOS e de 
MATILDES RODRIGUES TEIXEIRA SANTOS;

CAIO VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA 
SILVA e NATALIA DA SILVA RODRIGUES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 29/04/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de WAGNER ANTONIO DA SILVA e 
de ADRIANA FERREIRA DE MIRANDA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, babá, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 23/12/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL RODRIGUES JUNIOR e de 
JOSELIA ALVES DA SILVA;

YAN PEREIRA DA SILVA e EMILLY EDUARDA 
SANTOS DA MATA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador, 
nascido em Diadema - SP, aos 07/10/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SIR-
LANDE PEREIRA DA SILVA e de EVANDITE 
FLORENCIA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em Diadema - SP, aos 
14/03/2002, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUCIANO MACEDO BEZERRA DA MATA  
e de FLAVIA ANDRADE SANTOS;

WESLEY DOS SANTOS SENA e KATYELE 
PEREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Barra - BA, aos 28/09/1996, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de EDEMAR 
PEREIRA SENA e de MARIA DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Barra - BA, aos 
27/03/2003, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSEMAR PEREIRA DE SOUZA e de 
REINI PEREIRA DE SOUZA;
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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 outubro de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

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:

KAYQUE NASCIMENTO DE SOUZA e ALINE 
SOUZA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/06/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de DAVI 
ANDERSON ALVES DE SOUZA e de MARIA 
JOSIANE DO NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administrado-
ra, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/05/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
EVERALDO BEZERRA OLIVEIRA e de IVA-
NILDA APARECIDA DE SOUZA;

RUBENS DE SOUZA e ELOÁ MORI DEL-
GADO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de maquina C, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
26/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE RUBENS FERREIRA DE SOUZA 
e de IVANA APARECIDA DA SILVA SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, professora, nascido em São Caetano 
do Sul - SP, aos 22/07/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DELGADO 
e de MARLENE MORI DELGADO;

JEFERSON LOPES DA SILVA e IZABEL 
VIRGINIA VIEIRA ROCHA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de telemarketing, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 04/04/1995, residente em 
Diadema - SP, filho de IZAAC JOSE DA SILVA 
e de ELIZETE LOPES DA SILVA E SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, professora, nascido em São Paulo - SP, 
aos 06/04/1985, residente em Diadema - SP, 
filho de DINAILDE VIEIRA ROCHA;

MICHEL KASSAMINI CESARIO DA SILVA e 
FLAVIA GARCIA GALVÃO, sendo o pretenden-
te:  nacionalidade brasileira, solteiro, polidor, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/09/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ARNAL-
DO DA SILVA FILHO e de SANDRA MARIA 
CESARIO DA SILVA; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 25/09/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ RENATO GAL-
VÃO e de LUCIA HELENA GARCIA GALVÃO;

VINÍCIUS SIMÕES GOMES e AGATHA VEC-
CHI CAPARROZ, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 05/05/1997, residente 
em Diadema - SP, filho de CLEDMILSON 
RODRIGUES GOMES e de VIVIANE SIMÕES 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, 
nascido em Diadema - SP, aos 05/01/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
ANTONIO CAPARROZ e de ALESSANDRA 
APARECIDA VECCHI CAPARROZ;

ALLEX LUIZ DA SILVA e ADILA CAMILA SILVA 
MONTEIRO, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 

nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/12/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS DA SILVA e de VERA LUCIA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira, solteiro, anailsta administrativo, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
24/07/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de JOÃO NECILDO MONTEIRO e de MARIA 
RIVANIA DA SILVA;

RENATO JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR e TAYNÁ 
CRISTINA RICCI DE MENEZES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tecnico em processos, nascido em SANTO 
ANDRÉ - SP, aos 15/03/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de RENATO JOSÉ OLIVEI-
RA e de MARLIETE DE SOUZA LEMOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente QSMA, nascido em ITATIBA - SP, 
aos 04/12/2002, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ CRISTINO DE MENEZES e de 
MARA CRISTINA RICCI DA CRUZ;

VINICIUS NICOLAU DA SILVA e FERNANDA 
OLIVEIRA CARDOSO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, marceneiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
20/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de NIVALDO NICOLAU DA SILVA e de MARIA 
SUELI DA SILVA; e a pretendente:  nacionali-
dade brasileira, solteiro, fisioterapeuta, nascido 
em São Paulo - SP, aos 07/09/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSE CARLOS AN-
DRADE CARDOSO e de MARIA DE LOURDES 
DE OLIVEIRA CARDOSO;

ADOLFO JOSÉ DE SOUZA NÉTO e KETELYM 
SIMIONE SOUSA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido 
em Seabra - BA, aos 04/05/1986, residente em 

DIADEMA - SP, filho de OTAVIO FRANCISCO 
DE SOUZA e de ELIZABETE MADALENA DE 
SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 26/06/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GILDÁSIO FERREIRA SOUSA e 
de ANDREIA SIMIONE DE DEUS;

CLAUDIO NOBORU SILVA FUKUMOTO e 
NATALIA FERREIRA DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, diagramador, nascido em São Paulo - SP, 
aos 22/05/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de IEKAZU FUKUMOTO e de ELISA-
BETH LINDALVA SILVA FUKUMOTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheira civil, nascido em São Paulo - SP, 
aos 20/03/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e de 
MARIA FATIMA DE SOUZA;

DEIVID DOURADO ANTUNES DOS SANTOS 
e AMANDA ARAUJO OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, auxiliar de movimentação, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 24/08/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JORGE ANTUNES 
DOS SANTOS e de MARIA DOURADO DOS 
SANTOS; e a pretendente: , solteiro, nascido 
em Bela Cruz - CE, aos 13/04/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDMILSON 
OLIVEIRA e de MARIA RILENE ARAUJO 
OLIVEIRA;

JOARLIS DE SOUZA PINHÃO e GILMARA 
DOS SANTOS FERREIRA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em Itororó - BA, aos 
02/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOEL COSTA PINHÃO e de EVANI BRITO 

DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Itororó - BA, aos 29/12/1978, re-
sidente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE 
FERREIRA NETO e de JOANA MARIA DOS 
SANTOS FERREIRA;

VAGNER DUARTE ALMEIDA e KETHELEN 
RAYANE SANTOS MOURA, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, opera-
dor de maquina, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 30/06/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE 
ALMEIDA e de MARINA DUARTE ALMEIDA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, biomedica, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 16/06/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LEANDRO DE MOURA e de MARIA 
VITORIA DOS SANTOS MOURA;

FÁBIO SANTIAGO DOS SANTOS e KELLY 
CRISTINA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Bom Jesus 
da Lapa - BA, aos 04/01/1989, residente em 
Diadema - SP, filho de FRANCISCO CARLOS 
DOS SANTOS e de IRENE SANTIAGO DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de diretoria, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/03/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de AMILTON 
SOUSA ALMEIDA e de WALDETE FERREIRA 
DA SILVA;


