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Restrições mais duras no ABC não 
têm impacto no isolamento social

Paranapiacaba recebe estudos técnicos 
para recuperação do Pátio Ferroviário
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fase emergencial santo andré

nomeação de flávia arruda é mais um gesto de Bolsonaro para o centrão, que já tem a pasta da cidadania 

segundo a apas, pre ços dos ovos estão 7% mais ca ros neste ano, considerando  mesmas marcas e tamanhos
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Pelo segundo ano consecutivo, a 
pandemia de co vid-19 deve prejudicar 
as vendas da Páscoa, que é a segunda 
melhor oportunidade de faturamento 
para o comércio de alimentos e bebi-
das, atrás apenas do Natal. Este ano, os 
ovos de chocolate serão ain da menores 
e os preços mais ele vados em compara-
ção aos de 2020. Segundo projeção da  
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as 
vendas na Páscoa deste ano devem 
girar R$ 1,62 bilhão, com recuo de 
2,2% em relação à movimentação de 
2020. Se a projeção se confirmar, será 
o pior desempenho em 13 anos. Em 
2020, o tombo foi de quase 30%. In-
flação, desemprego, dólar em alta e 
inexistência dos recursos do auxílio 
emergencial, são fatores apontados 
pela entidade do varejo para o pro-
vável fraco desempenho.

O governador João Doria (PSDB)
anunciou, nesta segunda-feira (29), 
que passará a morar temporaria-
mente no Palácio dos Bandeirantes, 
no Morumbi, na Zona Sul da capi-
tal, por questões de segurança, após 
protestos e ameaças que ele e sua 
família vêm sofrendo.
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Ovos de chocolate 
estão menores e mais 

caros na segunda 
Páscoa da pandemia

Unidade Básica 
de Saúde é alvo de 
vandalismo e fica 

sem energia 

Temendo pela 
segurança, Doria se 
muda para o Palácio 

dos Bandeirantes

Com estresse do 
dia a dia e jornada 

tripla, mulheres 
têm o dobro de 

chances de morrer 
por infarto

seu Bolso

mauá

são paulo

saúde
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John Ruskin

A maior recompensa 
pelo trabalho não é 
o que a pessoa ganha, 
é o que ela se torna 
através dele

“

“

Sol com 
algumas
 nuvens. 

Chove rápido 
durante 

o dia 
e à noite.

Terça-feira
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20º

O presidente Jair Bolsonaro, ofi-
cializou nesta segunda-feira (29) a 
troca de seis ministros de seu gabinete 
– a maior desde o início do seu manda-
to, em 2019. A dança das cadeiras na 
Esplanada ocorre após o ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto Araújo, 
ser alvo de pressões dentro e fora do 
governo e pedir demissão do cargo. A 
vaga no Itamaraty será ocupada pelo 
embaixador Carlos Alberto Franco 
França, chefe da assessoria especial da 
Presidência. Após a saída de Ernesto 
Araújo, as demissões foram sendo 
acer tadas durante a tarde, assim como 
seus novos ocupantes. Na Casa Civil 
da República, sai Walter Braga Netto e 
entra o general Luiz Eduardo Ramos. 
No Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, sai André Mendonça e as-
sume Anderson Torres, que era secre-
tário de Segurança do governo do Dis-

Bolsonaro muda seis ministros de uma vez
Dança das cadeiras ocorre após o ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ser alvo de 

pressões dentro e fora do governo e pedir demissão
trito Federal. No Ministério da Defesa 
sai o general Fernando de Azevedo e 
Silva e entra o general Walter Braga 
Netto. Na Advocacia-Geral da União 
(AGU), José Levi foi demitido e André 
Mendonça retorna ao cargo. No tro-
ca-troca, o Centrão ganhou mais um 
cargo no governo, na chefia da Se-
gov. A presidente da Comissão Mista 
do Orçamento (CMO), deputada 
Flávia Arruda (PL-DF), será a nova 
ministra da Secretaria de Governo 
no lugar de Ramos. Flávia Arruda 
é uma das principais lideranças do 
PL, um dos partidos que integram 
o Centrão, que cuidará agora da ar-
ticulação política do governo junto 
ao Congresso. O cargo ao Centrão é 
mais um gesto para o grupo, que tem 
hoje o ministério da Cidadania, co-
mandado pelo deputado João Roma 
(Republicanos-BA).
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Bolsonaro faz 6 trocas no governo e 
leva nome do Centrão para Planalto
Segunda-feira começou com a demissão do ministro Relações Exteriores, Ernesto Araújo  

n ENTRE ASPAS

Legislativo possui 
remédios políticos 
amargos, alguns fatais

Arthur Lira

O presidente Jair Bolson-
aro oficializou nesta segunda-
feira, 29, seis trocas no gover-
no. Em nota, ele confirmou a 
demissão do ministro da Def-
esa, Fernando Azevedo, da Ad-
vocacia-Geral da União, José 
Levi, e a nomeação da depu-
tada Flávia Arruda (PL-DF) 
como ministra da Secretaria 
de Governo, responsável pela 
articulação política do Palácio 
do Planalto com o Congresso.

O ministro Ernesto Araújo, 
das Relações Exteriores, tam-
bém foi demitido. Sua saída 
vinha sendo cobrada dentro 
e fora do governo Na visão de 
parlamentares, especialistas 
e empresários, a atuação do 
chanceler na pasta, considera-
da ideológica, prejudicou o país 
na obtenção de insumos e vaci-
nas para combater a covid-19. 

Em seu lugar entrará o diplo-
mata Carlos Alberto Franco 
França, ex-cerimonialista da 
Presidência.

No Ministério da Justiça, 
Bolsonaro trocou André Men-
donça, que volta a comandar 
a AGU, seu antigo cargo, e co-
locou no lugar o delegado da 
Polícia Federal Anderson Tor-
res. Até então secretário de 
Segurança Pública do Distrito 
Federal, Torres havia sido co-
tado para assumir a diretoria-
geral da Polícia Federal em ao 
menos três oportunidades, e 
agora deve assumir um cargo 
hierarquicamente superior. 
Ele é próximo da família do 
presidente.

n MAIS MUDANÇAS
As outras mudanças foram 

apenas de nomes que já in-
tegravam o governo e foram 
realocados: o general Walter 
Braga Netto assume o Minis-
tério da Defesa e o general Luiz 
Eduardo Ramos vai para o seu 
lugar, na Casa Civil, abrindo 
a vaga para Flávia Arruda na 
Secretaria de Governo.

A deputada é próxima ao 
presidente da Câmara, deputa-
do Arthur Lira (Progressistas-

AL), que na semana passada 
cobrou uma mudança de pos-
tura do governo federal no en-
frentamento da pandemia. Na 
ocasião, alertou que a declara-
ção era um “sinal amarelo” do 
Congresso ao chefe do Executi-
vo e, sem citar o impeachment, 
disse que o Legislativo possui 
“remédios políticos amargos”, 
alguns “fatais”.

No mês passado, Bolsonaro 
já havia acomodado um nome 

do Centrão no governo, com a 
nomeação de João Roma (Re-
publicanos-BA) no Ministério 
da Cidadania.

As trocas ocorrem no mo-
mento mais agudo da pan-
demia de covid-19 no País, 
com recordes diários de mortes 
pela doença e colapso na rede 
de saúde de diversas cidades. 
Ao mesmo tempo, pesquisas 
apontam queda na populari-
dade do presidente. (AE)

Agência Câmara

Flávia Arruda assume pasta da Secretaria de Governo
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Covid-19: Ministério da Saúde 
autoriza mais 2,4 mil leitos de UTI

Em vídeo, prefeitos pedem ajuda 
internacional para combater pandemia

O Ministério da Saúde in-
formou nesta segunda-feira 
(29) que autorizou a implemen-
tação de mais 2.431 mil leitos 
para atendimento de pacientes 
com covid-19 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs). As es-
truturas serão instaladas em 23 
estados e no Distrito Federal.

Também foram liberados 
mais 50 leitos pediátricos em 
UTIs. A autorização consiste na 
participação do governo com 
recursos no custeio dessas es-
truturas. O Ministério repassa 
mensalmente as verbas, em 

Vídeo produzido pela Fr-
ente Nacional de Prefeitos 
(FNP) e divulgado nesta se-
gunda-feira (29) faz um apelo 
para que haja ajuda interna-
cional ao Brasil no combate à 
pandemia. A peça conta com 
declarações de oito mandatári-
os, além do presidente da FNP, 
Jonas Donizette.

Seis dos prefeitos que apa-
recem no vídeo comandam 
capitais:: Eduardo Paes (DEM), 
do Rio; Bruno Reis (DEM), de 
Salvador; Edmilson Rodrigues 
(PSOL), de Belém; José Sarto 

caráter temporário. De acordo 
com a pasta da Saúde, para estes 
2.431 leitos serão encaminha-
dos aos estados R$ 113,6 mi-
lhões por mês.

O governo anunciou tam-
bém que vai custear a atuação 
de 2,9 mil médicos temporários 
por mais um ano. Os profissio-
nais atuam no programa Mais 
Médicos e teriam o contrato 
encerrado em abril. Os traba-
lhadores que não desejarem 
continuar atuando no programa 
devem se manifestar entre 5 e 8 
de abril. (Agência Brasil)

(PDT), de Fortaleza; Edvaldo 
Nogueira (PDT), de Aracaju; e 
Gean Loureiro (DEM), de Flo-
rianópolis. 

“O que estamos vivendo no 
Brasil hoje impede assistência 
adequada aos pacientes. As 
melhores práticas internacio-
nais e as medidas sanitárias de 
prevenção enfrentam fortes 
barreiras para proteger de 
forma efetiva os brasileiros. 
Novas variantes surgem, cada 
vez mais transmissíveis e já 
prevalentes em todo o país”, 
diz trecho do vídeo. (AE)

SP entrega ao governo federal mais 
5 milhões de doses da Coronavac

O governo de São Paulo li-
berou, nesta segunda-feira (29), 
mais 5 milhões de doses da vaci-
na do Instituto Butantan contra 
o coronavírus para uso em todo 
o país. É a maior remessa em 
um único dia disponibilizada 
em março. Somente neste mês, 
foram entregues 19,3 milhões 
de doses - quantitativo maior 
do que o disponibilizado em ja-
neiro e fevereiro juntos. 

Com o novo carregamento, 
o total de imunizantes ofer-
ecidos por São Paulo ao PNI 
(Programa Nacional de Imuni-
zações) chega a 32,8 milhões de 
doses desde 17 de janeiro. Até o 
fim de abril, o total de vacinas 
garantidas pelo Butantan ao 
país somará 46 milhões.

O Butantan ainda tra balha 
para entregar outras 54 milhões 

de doses para vacinação dos 
brasileiros até o dia 30 de agos-
to, totalizando 100 milhões de 
unidades. Atualmente, 85% das 
vacinas disponíveis no país con-
tra a covid-19 são do Butantan.

A produção da vacina seg-
ue em ritmo constante e acel-
erado. No último dia 4, remes-
sa de 8,2 mil litros de IFA 
(Insumo Farmacêutico Ativo), 
correspondente a 14 milhões 
de doses, desembarcou em 
São Paulo para produção lo-
cal. Outros 11 mil litros de 
insumos enviados pela bio-
farmacêutica Sinovac, chega-
ram ao país em fevereiro.

O Butantan destacou que 
formou força-tarefa para acel-
erar a produção de doses da 
vacina para todo o país. (Re-
portagem Local)

Por segurança, Doria vai morar 
no Palácio dos Bandeirantes

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou,nesta se-
gunda-feira (29), que passará 
a morar, ao menos temporari-
amente, no Palácio dos Bandei-
rantes por causa dos constan-
tes protestos em frente sua 
casa, no Jardim Europa (zona 
oeste da capital), e das ameaças 
que vem recebendo.

Por meio de nota, Doria 
afirmou que o fanatismo ide-
ológico ignora a racionalidade 
e a legalidade, e tem ultrapas-
sado os limites do embate 
político e do questionamento 
técnico com ameaças à segu-
rança da minha família e agres-
sivas manifestações na porta 
da de sua residência, pertur-
bando o bairro e vizinhos. 

O govenador afirmou, ain-
da, que o negacionismo na pan-

demia deixou de ser um delírio 
das redes sociais, provocado 
pela paixão política, e está se tor-
nando uma seita intolerante e 
autoritária. “Tenho enfrentado 
os seguidores dessa seita com 
inquéritos policiais e ações judi-
ciais, com medidas sanitárias e 
vacinas, instrumentos da lei e da 
razão. Regredimos a tempos obs-
curos em que a integridade física 
daqueles que defendem a vida e a 
democracia está sob ameaça.”

Doria destacou que é uma 
decisão difícil, mas necessária 
nesse momento de intolerân-
cia ao pensamento contra-
ditório, de belicismo verbor-
rágico e de cegueira ideológica. 
“Meu desprezo por estes ex-
tremistas que ameaçam a mim, 
a minha família e pessoas que 
defendem a vida.” (RL)
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Na segunda Páscoa da pandemia, 
ovos estão menores e mais caros

Com alta de 7% nos preços do produto, supermercados elevaram as encomendas de ovos pequenos, de até 170 g

n O NÚMERO

30%
foi a queda nas vendas de 
produtos relativos à Páscoa 
no ano passado

Na Páscoa deste ano, os 
ovos de chocolate serão ain
da menores e os preços, mais 
ele vados em comparação aos 
de 2020. Pelo segundo ano 
consecutivo, a pandemia de 
co vid19 deve prejudicar as 
vendas dessa data, que é a se
gunda melhor oportunidade 
de faturamento para o co
mércio de alimentos e bebi
das, atrás apenas do Natal.

Segundo projeção da  Con
federação Nacional do Co
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), as vendas na 
Páscoa deste ano devem girar 
R$ 1,62 bilhão, com recuo de 
2,2% em relação à movimen
tação de 2020. Se a projeção se 
confirmar, será o pior desem
penho em 13 anos. Em 2020, 
o tombo foi de quase 30%.

Inflação, desemprego, dó
lar em alta e inexistência dos 
recursos do auxílio emergen
cial, que só começarão a ser 
pagos em meados de abril, 
são fatores apontados pela 
entidade do varejo para o pro
vável fraco desempenho.

Pesquisa realizada pela 
As  sociação Paulista de Super
mercados (Apas) mostra que, 
para tentar se adequar aos 
tempos difíceis,  os estabeleci
mentos do setor diminuíram 
as encomendas de ovos de 
chocolate maiores, acima de 
750 gramas. Em compensa
ção, aumentaram os volumes 
de ovos menores, de até 170 g.

Segundo a Apas, os pre ços 
dos ovos estão 7% mais ca ros 
neste ano, considerando  mes
mas marcas e tamanhos.

Além de mais caros, os 
ovos têm muita diferença de 
preço entre redes varejistas 
diferentes. A variação chega a 
144,1% em lojas de São Paulo 
e de 150% no Rio de Janeiro, 
segundo levantamento reali
zado pela Horus, empresa 
especializada em inteligência 
de mercado. A pesquisa, rea
lizada entre 15 de fevereiro 

e 17 de março, baseouse em 
dados de notas fiscais.

Estudo da CNC, com base 
nos resultados da inflação 
oficial do país, o Índice de 
Preços ao Consumidor Am
plo (IPCA), mostra que, nos 
12 meses encerrados em fe
vereiro, o preço do chocolate 
subiu 7% e a inflação dos 
principais produtos e serviços 
consumidos na Páscoa alcan
çou 4,8%. São quase dois pon

tos a mais do que a inflação da 
Páscoa do ano passado.

Para o presidente da Apas, 
Ronaldo dos Santos, o ano 
começou com a herança in
flacionária dos preços dos ali
mentos de 2020 e o grande de
safio do setor supermercadista 
nesse cenário é conseguir mar
gem e preço competitivos.

Além de pressionar preços, 
a desvalorização do real, de 
23% nos últimos 12 meses, 

Karen Fontes/Código19/Estadão Conteúdo

Corredor decorado com ovos de chocolate em supermercado de São Paulo

levou à redução nas impor
tações de itens consumidos 
nesta época do ano, observou 
o economistachefe da CNC, 
Fabio Bentes, responsável pe
las projeções de vendas.

Para se ter uma ideia, a 
importação de chocolates pa
ra a Páscoa deste ano foi a 
menor desde 2013. O cenário 
se re pete para o bacalhau, que 
registrou o menor volume im
portado em 12 anos. (AE)

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

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

INDICADORES

5,518 

5,640 
5,670 

5,741 
5,766 

23/3 24/3 25/3 26/3 29/3

DÓLAR MERCADO (R$)

6,534 

6,661 

6,672 

6,774 

6,784 

23/3 24/3 25/3 26/3 29/3

EURO (R$)

IBOVESPA

+0,56%
115.419 pontos

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 5,765 R$ 5,766
Turismo R$ 5,78 R$ 5,91

Volume: R$ 25,71 bilhões
Maiores altas:  P.Açúcar-CBD ON 
(7,10%), Minerva ON (6,51%)
Maiores baixas:   Cyrela Realty ON 
(-2,58%), Eztec ON (-3,04%) 
Variação em 2021: -3,02%
Variação no mês:  +4,89%

Fonte: B3/Estadão Conteúdo

Modalidade Compra Venda
Comercial R$ 6,782 R$ 6,784
Turismo R$ 6,83 R$ 7,00

Custo de vida registra alta de 0,91% em fevereiro

Com alta expressiva de 
1,02% em fevereiro, os preços de 
alimentos e bebidas ajudaram 
a puxar o aumento de 0,91% 
no custo de vida das famílias 
na Região Metropolitana de 
São Paulo em relação a janeiro, 
mostra a pesquisa Custo de Vida 
por Classe Social (CVCS) da Fe
deração do Comércio do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP). 

No acumulado dos últimos 
12 meses, a inflação do grupo 
de alimentos já é de 12,45%. 
O custo de vida, por sua vez, 
também esteve inflacionado 
no mesmo período: 5,09%.

A elevação nos preços dos 
alimentos tem como principal 
consequência o aumento muito 
maior do custo de vida para os 
estratos inferiores do que para 
os que estão nos superiores. Nos 
últimos 12 meses, essa diferença 
entre a classe E e a classe A foi de 
3,42 pontos porcentuais: en
quanto o custo das famílias mais 
pobres subiu 7,31% no período, 
essa alta foi de 3,89% para os 

mais ricos.
O impacto maior, no entan

to, foi para a classe D, que teve 
elevação do custo de vida de 
7,54% no acumulado do ano. A 
variação foi 5,39% para a classe 
C e 4,02% para a classe B.

Para a FecomercioSP, em um 
momento de crise, são as famí
lias mais pobres que gastam 
mais com alimentação em pro
porção à renda que possuem.

Essa explicação é corrobo
rada pelos dados da pesquisa: 
no acumulado dos últimos 12 
meses, o custo de alimentação 
nos estratos inferiores subiu 
7,5 pontos porcentuais a mais 
do que o dos estratos mais al
tos: enquanto essa alta alcan
çou 17,44% para a classe E, foi 
de 9,89% para a classe A – a 
maior diferença entre todas os 
grupos analisados. 

Em fevereiro, além de ali
mentos e bebidas, os grupos 
que colaboraram significativa
mente para puxar a alta do custo 
de vida das famílias foram o de 
educação (2,47%) e o de trans
portes (1,7%). Para a Fecomer
cioSP, enquanto o primeiro 
passa por  pressão pontual, re
sultado do reajuste dos cursos 
regulares (3,08%) no começo do 
ano letivo, o segundo se deve a 
uma conjunção de fatores, prin
cipalmente câmbio e commodi-
ties, que impactaram no preço 
do etanol (9,04%), da gasolina 
(6,14%) e do óleo diesel (3,43%).

No acumulado do ano, de
pois do grupo de alimentação, 
o que mais se destaca é o de ar
tigos do lar, que registra infla
ção de 9,75%. Esse aumento se 
deve à demanda das pessoas por 
itens domésticos em meio ao 
recrudescimento das medidas 
de isolamento impostas pelas 
autoridades no momento que o 
país vive o auge da pandemia de 
covid19. (Reportagem Local)

Indicador apurado pela FecomercioSP na Grande São Paulo foi puxado, principalmente, por alta nos alimentos

Alta nos preços dos alimentos pesou mais para os mais pobres

Dólar vai a R$ 5,80 com tensão fiscal 
e política, mas fecha a R$ 5,7663
Após manhã tensa, que 

abriu caminho para que o dólar 
galgasse os R$ 5,8067, a divisa 
norteamericana amenizou o 
ím peto frente ao real à tarde e 
chegou à mí nima de R$ 5,7381. 
Segundo profissionais da área 
de câmbio, os riscos de pedala
das fiscais aliados às mostras de 
desorganização do governo, com 
o desembarque de ministros e 
quadros técnicos, dão um tom 
negativo para a moeda local.

Houve ainda influência vinda 
do exterior, com os rendimentos 
dos títulos mais longos do Tesou
ro norteame ricano novamente 
em alta, o que contribuiu para que 
moedas de emergentes desvalori
zassem. O dólar à vista fechou em 
alta de 0,44%, a R$ 5,7663.

Na manhã de ontem (29), 
a velocidade com a qual o real 
se desvalorizou frente ao dólar 
decorreu de pro blemas vistos no 
final de semana, que envolveram 
o ministro de Relações Exteri
ores, Ernesto Araújo, e a sena
dora Kátia Abreu (PPTO).

“Tanto que, depois de oficia

lizada a saída de Araújo, houve 
um desmonte de posições, levan
do o dólar a uma queda adicional 
junto com o retorno do DXY (in-
dicador do dólar nos EUA) naquele 
momento. Agora o mercado es
pera quem vai entrar no lugar, 
mas a saída foi positiva”, disse 
Thomás Giuberti, economista e 
sócio da Golden Investimentos.

Após o ministro das Rela
ções Exteriores, Ernesto Araújo, 
pedir demissão, o governo teve 
mais uma baixa. O ministro da 
Defe sa, Fernando Azevedo e Sil
va, comunicou por meio de nota 
oficial  estar deixando a pasta. 
Naquele momento, o dólar que 
já estava arrefecido, oscilando 
em torno de R$ 5,74, acelerou 
para a marca dos R$ 5,77.

Para Vanei Nagem, respon
sável pela área de câmbio da 
Terra Investimentos, a saída de 
Azevedo pode ter se dado em 
um movimento para acomodar 
pedidos do chamado Centrão e é 
mais um fator que mostra a des
organização. “O governo mostra 
que não está coeso”, disse. (AE)

Tania Rego/ABr



Final de semana foi o primeiro com fechamento dos serviços essenciais  às 17h e probição de venda de bebida

Minha Cidade
jornalismo@diarioregional.com.br

Terça-feira, 30 de março de 2021    4

Angelica Richter

Em Diadema isolamento ficou abaixo dos 49%

As restrições mais duras 
implementadas pelas sete pre-
feituras do ABC desde o último 
sábado (27) para ampliar o isol-
amento social e, consequente-
mente, reduzir o número de ca-
sos e mortes por covid-19 não 
aumentaram o confinamento 
no primeiro fim de semana de 
feriadão, que compreende nove 
dias.  As taxas mantiveram-se 
estáveis em relação às da se-
mana passada e, em algumas 
cidades, tiveram leve queda.

O isolamento social é pre-
conizado pela Saúde estadual e 
municipais como única forma, 
neste momento que a vacina-
ção ainda não chegou à toda 
a população, de combater o 
crescimento dos casos, interna-
ções  e mortes por covid.

Segundo dados divulga-
dos pelo governo do Estado, 
a adesão ao “fique em casa” é 
maior aos domingos e não foi 
diferente neste fim de semana 
– que teve, entre outras medi-
das mais duras, o fechamento 
antecipado dos serviços es-
senciais das 19h para as 17h e 
a proibição da venda de bebi-
das alcoólicas.

Com 153.057 casos de co-
vid-19 e 5.493 mortes pela 

doença desde o início da pan-
demia até o último domingo 
(28), o ABC – que, assim 
como o restante do Estado, 
está na fase emergencial do 
Plano São Paulo de combate à 
pandemia – registrou média 
móvel nos últimos sete dias 
de 942 casos e 41 mortes por 
covid-19 diariamente.

Rio Grande da Serra é a 
única cidade do ABC que man-
tém taxas de isolamento acima 
dos 50% – mínimo precon-
izado pelo Estado para que haja 
queda nos números da covid. 
Neste fim de semana, a cidade 
registrou taxa de isolamento 
de 58% no domingo e de 55% 
no sábado. Nos dias 20 e 21, os 
porcentuais foram, respectiva-
mente, 59% e 55%.

São Bernardo teve alta de 
um ponto porcentual no isola-
mento neste fim de semana 
em relação ao anterior, de 54% 
no domingo e 49% no sábado. 
Santo André, por sua vez, man-
teve os mesmos porcentuais 
nos dois finais de semana: 46% 
no sábado e 51% no domingo.

São Caetano registrou alta 
de dois pontos porcentuais 
no último domingo, para 
52% de isolamento. No sába-

do, a taxa ficou estável em 
45%. Diadema manteve 49% 
em ambos os domingos, mas 
no último sábado registrou 
44%, contra 46% no dia 20.

Ribeirão Pires, que foi de-
staque no indicador de isola-
mento no ano passado, durante 
a primeira onda da pandemia, 
teve índices menores neste 
final de semana de restrições 
mais duras – 50% no domingo e 
45% no sábado, contra, respec-
tivamente, 52% e 47%. Mesmo 
movimento foi verificado em 
Mauá, que registrou queda de 
um ponto porcentual no isola-

mento em relação aos dias 20 
e 21: 46% no último domingo e 
43% no sábado.

Ao Diário Regional, o se-
cretário de Saúde de Ribeirão 
Pires, Audrei Rocha, destacou 
que a resistência da população 
a ficar em casa está relaciona-
da ao fato de a pandemia não 
ser mais novidade. “A verdade 
é que as pessoas perderam o 
medo. Por outro lado, já não 
é mais novidade. Temos mui-
tas pessoas que não acreditam 
nesse vírus, até que chega perto 
de alguém que ela ama”, desta-
cou. (Repirtagem Local)

Paranapiacaba recebe estudos para 
recuperação do Pátio Ferroviário
A Vila de Paranapiacaba 

começou a receber estudos 
técnicos para restauração do 
Pátio Ferroviário. Os projetos 
executivos estão sendo ela-
borados pela Brasil Restauro 
- Arquitetura e Cultura, com 
patrocínio da MRS e apoio da 
Prefeitura de Santo André.

O levantamento produ-
zirá, pela primeira vez, mapas 
e textos detalhados para a 
recuperação do patrimônio 
material, além de uma inves-
tigação sobre o potencial para 
a economia criativa da região, 
que poderá gerar recursos para 
os moradores e mantenedores 
das riquezas da vila. A estrutu-
ração dos projetos executivos 
começou em fevereiro deste 
ano e tem prazo estimado de 
seis meses para sua conclusão.

Além da preservação fer-
roviária, é preciso encontrar 
projeto sustentável com par-
ticipação do município e da 
comunidade. Para a MRS, esse 
é o ponto mais importante 
dos estudos em andamento. 
A companhia avalia que, além 
de desenvolver um plano para 
a recuperação do Pátio Fer-
roviário da Vila de Paranapia-
caba, os projetos executivos 
em desenvolvi mento vão indi-
car caminhos para uma maior 
integração entre poder públi-
co e comunidade para a gera-
ção de ideias que possam unir 

a conservação da memória a 
projetos de crescimento da 
região por meio do turismo e 
da cultura, por exemplo.

“A MRS tem feito muitas 
ações de restauro nos últimos 
anos. Nossa preocupação tem 
sido encontrar destinações 
adequadas para os espaços 
restaurados. Formas de con-
gregar o poder públicos local, 
as comunidades e entidades, 
como a ABPF (Associação 
Brasileira de Preservação Fer-
roviária), para a criação de pro-
jetos sustentáveis, que gerem 
renda e trabalho usando o pat-
rimônio histórico recuperado. 
O estudo em andamento é 
essencial para que se encon-
tre uma vocação para o Pátio. 
Há vários exemplos de outras 
cidades no mundo que foram 
bem sucedidas em ações assim 
e isso é o primeiro passo para 
atrair mais empresas privadas 
para iniciativas como essa”, ex-
plica José Roberto Lourenço, 
gerente geral de Relações Insti-
tucionais da MRS no estado.

O valor aprovado de 
R$ 445.570,69 é patrocinado 
pela MRS Logística, por meio 
da Lei de Incentivo à Cultura. 
Com área de 3.452,13 m², 
área construída de 465,86 
m², o Pátio Ferroviário faz 
parte do patrimônio históri-
co e ambiental da Vila. (Re-
portagem Local)

Restrições mais duras não 
impactam isolamento no ABC

Unidade Básica de Saúde Jardim Mauá é 
alvo de vandalismo no final de semana

O atendimento aos mo-
radores na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Jardim 
Mauá foi prejudicado nesta 
segunda-feira (29), especial-
mente pela manhã, depois 
de o equipamento ter sido 
alvo de vandalismo com o 
corte de cabos elétricos e 
amanhecer sem energia. 

O problema foi identifi-
cado por funcionários res-
ponsáveis pela abertura da 
unidade de saúde. Medi-
camentos que nessitam de 
refrigeração tiveram de ser 
levados para a UBS Jardim 
Kennedy para não estragar. 

Por causa da ocorrên-
cia, o atendimento à popu-
lação foi prejudicado até a 
conclusão dos reparos pela 
equipe da Secretaria de Ser-
viços Urbanos, por volta das 
10h30. O esforço dos servi-
dores da unidade de saúde 
foi no sentido de garantir a 

aplicação de doses da vaci-
na contra a covid. A UBS 
Jardim Mauá tem cerca de 
16 mil pessoas cadastradas 
e que recebem atendimento 
mensalmente. 

No início da madrugada 
deste domingo (28), a Guar-

da Civil Municipal (GCM) 
recebeu denúncia anônima 
e encerrou festa clandestina 
com pouco mais de 40 pes-
soas na Rua Pedro Serode, 
mesmo bairro onde a UBS 
está localizada. (Reporta-
gem Local)

Fios elétricos da unidade de saúde foram cortados

Divulgação/PMM

UBSs de São Bernardo mantêm 
atendimento no período emergencial

A Prefeitura de São Ber-
nardo vai manter todas as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) 
em funcionamento até a próx-
ima quinta-feira (1º), das 7h às 
19h, para consultas e exames 
já agendados, mesmo durante 
a vigência do período emer-
gencial. As unidades que fazem 
parte do programa “Saúde na 
Hora Certa” (Taboão, Planalto, 
São Pedro, Parque São Bernardo; 
Farina, Ferrazópolis, Leblon; 
Silvina, Alves Dias, Nazareth; Vila 
Marchi, Alvarenga, Ipê; Orquídea, 
União, Represa e Vila Rosa) func-
ionam até as 21h.

Os equipamentos de saúde 
que normalmente funcionam 
de segunda a sexta-feira vão 
aderir somente ao feriado da 
Sexta-Feira Santa e estarão 
fechados no próximo dia 2. 
“Tanto as UBSs como as Poli-
clínicas Centro e Alvarenga e o 
Centro de Reabilitação (CER) 
não vão aderir ao decreto de an-

tecipação dos feriados e abrem 
normalmente até quinta-feira, 
de acordo com o horário de 
funcionamento de cada esta-
belecimento”, explicou o pre-
feito Orlando Morando, nesta 
segunda-feira (29).

n URGÊNCIA
Desde o último sábado (27), 

os atendimentos de urgên-
cia e emergência estão sendo 
realizados exclusivamente 
nas nove Unidades de Pronto 
Atendimento 24h (UPAs) e 
pelo Pronto Atendimento do 
Taboão. Isso porque o Hos-
pital Pronto-Socorro Central 
(HPSC) foi transformado em 
unidade referenciada de por-
tas fechadas e para casos de 
Covid-19. A mudança garantiu 
40 novos leitos destinados às 
vítimas da doença, totalizando, 
neste primeiro momento, 554 
leitos exclusivos para a pan-
demia. (Reportagem Local)

Fundo Social de 
R.Pires faz repasse 

de cestas básicas com 
agendamento prévio

Por conta da antecipação 
dos feriados para combater o 
avanço do coronavírus, as uni-
dades do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
de Ribeirão Pires perman-
ecerão fechadas. Para manter 
o atendimento das pessoas em 
situação de vulnerabilidade, o 
Fundo Social de Solidariedade 
estará funcionando, das 9h às 
16h, para retirada de cestas 
básicas com cadastro prévio.

O agendamento para a reti-
rada das cestas básicas deve ser 
efetuado pelos telefones (11) 
4824-8236 ou 4827-8555. 
Será preciso apresentar RG, 
CPF e comprovante de residên-
cia. Os atendimentos acon-
tecerão com intervalo de 30 
minutos, com previsão de 50 
pessoas por dia. Não será per-
mitida a entrada de acompan-
hantes. (Reportagem Local)

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

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

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

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

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

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

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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



Pandemia: filmes que são a salvação dos pais
Não vão faltar atrações para incentivar o ‘Fique em Casa’ - algumas até de graça, como a série Cuide-se com a Peanuts

Arrumar o que fazer com as 
crianças durante a pandemia é 
um desafio e tanto para pais e fa-
miliares, ainda mais com o atual 
descontrole que levou a cidade 
de São Paulo e o ABC a antecipar 
feriados. Faça sua parte e fique 
em casa. Não vão faltar atrações 
- algumas até de graça, como a 
série “Cuide-se com a Peanuts”, 
com vídeos curtos educativos 
em português, disponíveis no 
YouTube, acompanhados de 
atividades para baixar para cri-
anças de duas faixas etárias (no 
site www.peanuts.com, sob a aba 
Activities, dá para escolher “Bra-
zilian Portuguese”). Veja algumas 
das atrações fresquinhas:

The Snoopy Show - A ami-
zade de Snoopy e Woodstock, 
criados por Charles M. Schulz 
para suas tirinhas, agora ganha 
uma série só sua - com partici-
pação especial dos outros perso-
nagens da turma, como Charlie 
Brown, Lucy, Lino e Patty Pi-
mentinha. “Meu marido pôs 
tudo de sua vida, da infância à 
fase adulta, naquelas tirinhas”, 
disse Jean Schulz, viúva do 
quadrinista e presidente do mu-
seu dedicado a ele.

Jean Schulz recorda que, 
para além da sensibilidade e 
ins piração em sua própria vida, 
Charlie M. Schulz era um grande 
estudioso. “Para fazer uma tiri-

Reprodução

“Cuide-se com a Peanuts” traz vídeos curtos educativos em português, disponíveis no YouTube
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nha com patinação, ele registrou 
e estudou os movimentos de 
um patinador olímpico. Eles são 
realistas, têm falhas, mas tam-
bém traços que reconhecemos e 
admiramos. Os personagens re-
presentam a humanidade.”

O próprio criador de Peanuts 
costumava dizer que gostaria 
de ter um amigo como Charlie 
Brown, um menino comum 
com um coração generoso. 
Porém, para Jean Schulz, todos 
nos dão uma grande lição: têm 
capacidade de perdoar as falhas 
dos amigos e sempre estão lá 
para apoiá-los. “Charlie Brown 
e Snoopy, Snoopy e Woodstock, 
Lino e Charlie Brown, Lucy e 
Lino, todos têm suas separações, 
mas acabam unidos no final.”

Onde ver: Apple TV+. 
Faixa etária: a partir de 4 anos. 
Tente se sua criança gostar 
de: Tigrão e Pooh, Turma da 
Mônica. Assista depois: Waf-
fles + Mochi (Netflix), Snoopy 
no Espaço (Apple TV+)

PJ Masks - Os pequenos 
Connor, Amaya e Greg são cri-
anças normais durante o dia. 
Porém, à noite, transformam-se 
em Menino Gato, Lagartixo e 
Corujita e combatem vilões. Na 
4.ª temporada, no ar no Disney 
Junior, eles contam com a ajuda 
de Newton Star, que ama livros e 
protege o espaço.

“Nos inspiramos no público 
para criar novos episódios”, ex-
plicou Olivier Dumont, presi-
dente de Entertainment Family 
Brand da eOne e um dos produ-
tores executivos, em entrevista 
ao Estadão. “As histórias são 
fantasiosas, mas sempre basea-
das na realidade.” Por exemplo, 
nesta 4.ª temporada um dos no-
vos vilões é o Pharaoh Boy, que 
tem um quê de megalomaníaco 
e emerge de um portal dentro 
do museu. “O Egito é fascinante 

para as crianças, então esco-
lhemos esse tema.”

Por causa da concorrência 
com redes sociais e principal-
mente YouTube, os produtores 
também pensaram em outros 
tipos de conteúdo, como jogos e 
vídeos de caracterização (www.
pjmasks.com br). Outras tempo-
radas também podem ser vistas 
na Netflix e TV Cultura.

Onde ver: Disney Junior. 
Faixa etária: 3 a 8 anos. Tente 
se sua criança gostar de: Pa-

trulha Canina. Assista depois: 
Kamp Koral: SpongeBob’s Un-
der Years (Paramount+), Vam-
pirina (Disney+).

Upside Down Magic - Es-
cola de Magia. Elinor (Izabela 
Rose), mais conhecida como 
Nory, e Reina (Siena Agudong) 
são melhores amigas. As duas 
garotas de 13 anos descobrem 
ter poderes mágicos - a primeira 
consegue se transformar em 
animais, e a segunda controla o 
fogo. Elas ficam animadas de ir 

para a Academia Sage, onde 
vão aprender a desenvolver 
suas habilidades, mas, che-
gando lá, são separadas. Com 
seus instáveis talentos, Elinor 
acaba no grupo dos que têm 
“magia de cabeça para baixo”.

Onde ver: sábado (3), às 
20h, no Disney Channel, e a 
qualquer hora no Disney+. 
Faixa etária: 8 a 14 anos. Tente 
se sua criança e pré-adolescente 
gostar de: Harry Potter, De-
scendentes. Assista depois: 
Fada Madrinha (Disney+).

Flora e Ulisses - Pro-
dução para toda a família da 
Disney é baseada no livro de 
Kate DiCamillo, fala de Flora 
(Matilda Lawler), uma me-
nina de 10 anos inteligente 
e esperta, apaixonada por 
quadrinhos. Seu pai George 
(Ben Schwartz) é um autor 
fracassado e se separou da 
mãe de Flora, Phyllis (Alyson 
Hannigan), com quem a me-
nina tem uma relação difícil. 
Entra um esquilo com super-
poderes, Ulisses. 

Onde ver: Disney+. Faixa 
etária: a partir dos 8 anos. Tente 
se sua criança gostar de: Bolt, 
Como Treinar Seu Dragão, 
O Pequeno Stuart Little. As-
sista depois: Pequenos Grandes 
Heróis (Netflix), Dia do Sim 
(Disney+).  (AE)

Festival Cultura Solidária reacende união 
do diademense na luta contra a fome

Há pelo menos um ano, 
um simples abraço tornou-se 
uma “ameaça” diante das no-
vas regras de convivência im-
posta pela pandemia do coro-
navírus. Simbolicamente, no 
entanto, nada parece mais ur-
gente e humano do que abra-
çar uma causa.

O que dizer, então, de quem 
se dispõe a abraçar não uma, 
mas duas causas ao mesmo 
tempo? Foi o que aconteceu 
neste sábado (27) em Diadema, 
durante a realização do 1º Festi-
val Cultura Solidária, que mar-
cou também o lançamento da 
campanha “Sua Vida Importa 
para Mim e Sua Fome me Inco-
moda”, primeira ação do recém-
criado Comitê de Combate à 
Fome - iniciativa instituída por 
meio de decreto e que envolve 
diversas secretarias municipais.

Enquanto sete artistas 
da cidade se revezavam no 
palco, durante live ocorrida 

entre 14h e 19h, centenas de 
pessoas, individualmente ou 
em nome de empresas e enti-
dades, atendiam ao chamado 
da administração municipal 
com doações de alimentos e 
transferências bancárias.

Parte do que foi recebido 
será distribuída aos artistas in-
scritos no Cadastro Municipal 
de Trabalhadores da Cultura e 
o excedente fica à disposição 
do Banco de Alimentos da ci-
dade para que seja repassado 
a famílias em situação de vul-
nerabilidade social. Segundo 
a prefeitura,  ainda não há 
um balanço sobre o quanto 
foi arrecadado.

Para o secretário de Cul-
tura, Deivid Couto, nem o 
diademense mais otimista 
poderia esperar tamanha mobi-
lização da população. “Enquan-
to a gente acompanhava os 
shows, não parava de chegar fo-
tos das doações entregues pelo 

povo ao Banco de Alimentos da 
cidade. A sensação é de missão 
cumprida”, destacou.

A primeira-dama e presi-
denta do Fundo Social de Soli-
dariedade, Inês Maria Filippi, 
completou: “A mobilização das 
pessoas para ajudar tanto uma 
classe tão afetada pela pan-
demia, que é a classe artística, 
quanto quem hoje luta por um 
prato de comida é emocionante. 
Porém, nosso trabalho está só 
começando e vamos seguir con-
vidando a todos para que sigam 
contribuindo com a campanha”.

Quem não conseguiu reali-
zar doações durante o sábado, 
mas ainda pretende colaborar, 
pode ficar tranquilo. No decor-
rer da semana, a prefeitura 
divulgará novos pontos de ar-
recadação, além do Banco de 
Alimentos – doações em dinhei-
ro poderão ser feitas pelo site 
http://combateafome.diadema.
sp.gov.br/. (Reportagem Local)

Durante o evento foi lançada campanha “Sua Vida Importa para Mim e Sua Fome me Incomoda”

Dino Santos/PMD
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Mitos e verdades sobre alergia x intolerância alimentar
De acordo com dados do 

Departamento Científico de 
Alergia Alimentar da Associa-
ção Brasileira de Alergia e Imu-
nologia (ASBAI), o Brasil ainda 
não possui marcadores oficiais 
acerca da população com aler-
gia alimentar, mas os casos 
nacionais se assemelham com 
o que é visto na literatura inter-
nacional, na qual cerca de 8% 
das crianças, com idade até dois 
anos, e 2% de adultos sofrem 
com alguma reação do sistema 
imunológico, desagradável ou 
perigosa, após a ingestão de de-
terminado alimento.

Apesar dos índices aparen-
tarem ser baixos, muita gente 
conhece, já conheceu ou tem 
algum tipo de reação à alimen-
tação. Porém, você sabe a dife-
rença entre ser alérgico ou in-
tolerante a algum ingrediente 
dos alimentos? Para ajudar a 
entender melhor o assunto, 
conversamos com a docente da 
área de nutrição do Senac São 
Bernardo, Marcia Cabral Lima 
Soares, e listamos aqui as prin-
cipais diferenças e os principais 
mitos ou verdades sobre o tema.

Pandemia da covid-19 faz 
crescer busca por home care
Março já é o mês mais 

mortal da pandemia e cien-
tistas falam em ‘crise hu-
manitária’. Em 19 dias, país 
registrou 35.507 óbitos por 
Covid-19; especialistas afir-
mam que sistema de saúde 
pode seguir em colapso por 
pelo menos mais um mês.

Faltando poucos dias para o 
fim do mês, março já acumula 
o maior número de mortes no 
Brasil desde o início da pan-
demia. São 35.507 óbitos até 
agora, e o ritmo só tem acel-
erado. A média mó vel bate 
recordes há 21 dias seguidos e 
ultrapassou a marca de dois mil 
nesta semana. No atual ritmo, 
serão mais de 57 mil vidas per-
didas até 1º de abril.

A sobrecarga causada pela 
pandemia da covid-19 em 
muitos hospitais levou a um 
crescimento de até 35% no 
número de pacientes aten-
didos em home care no país, 
modalidade de assistência que 
passou a atuar em novas fren-
tes com a crise sanitária.

Segundo a Senior Con-
cierge, especialista no cuidado 
de idosos, houve aumento 
de procura, por exemplo, de 
pacientes da covid-19 que 
precisam de uso de oxigênio 
e medicação endovenosa du-
rante a fase aguda da doença, 
ou de reabilitação e fisiotera-
pia após a internação hospi-
talar. Além disso, com medo 
de se infectar no ambiente 
hospitalar, muitos pacientes 
não-Covid também têm op-
tado por atendimento domi-
ciliar para a realização de pro-
cedimentos como curativos e 
medicações na veia.

As estatísticas, no entan-
to, podem ser ainda maiores 
dian te do isolamento social e 
mudanças de rotina e compor-
tamento impostos pela pan-
demia. Alguns fatores refletem 
esse aumento, como o desejo 
de comodidade e de um aten-
dimento personalizado, bem 
como o receio de uma possível 
contaminação pelo vírus ou por 
infecções hospitalares. (RL)

Mulheres têm o dobro de 
chances de morrer por infarto
Estilo de vida feminino está cada vez mais estressante, muitas vezes com jornada tripla

As doenças cardiovascu-
lares estão entre as que mais 
matam mulheres ao redor do 
mundo. Dados divulgados 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) mostram 
que essas enfermidades são 
responsáveis por 1/3 dos 
óbitos femininos, o que sig-
nifica 8,5 milhões de mortes 
ao ano ou 23 mil por dia.

Um dos fatores que con-
tribui para esse cenário é o 
fato de mulheres poderem 
apresentar sintomas atípi-
cos com relação a essas 
doenças, conforme explica o 
médico cardiologista Rober-
to Yano. Enquanto os sinto-
mas comuns do infarto são 
dor no peito em forma de 
aperto e queimação, que 
pode irradiar para queixo, 
mandíbula e epigástrio, 
com duração maior de vinte 
minutos, mulheres pre-
stes a sofrer um infarto do 
miocárdio podem chegar ao 
pronto-socorro com mani-
festações atípicas como dor 
nas costas ou no estômago, 
por exemplo.

“Não é incomum que elas 
cheguem apenas com falta 

de ar, sudorese ou sensação 
de desmaio. Devido aos sin-
tomas atípicos, a mulher cos-
tuma demorar mais a procu-
rar ajuda médica. Acha que 
está com uma gastrite e aca-
ba tomando um antiácido. 
Acredita que a dor nas costas 
é da coluna e acaba tomando 
um anti-inflamatório. Essa 
demora no reconhecimento 
de sintomas retarda a sua 
ida ao hospital, o que piora 
o prognóstico da doença”, 
alerta Yano.

O médico elucida que 
quanto mais se demora para 
abrir uma artéria que está 
entupida, maiores os riscos 
de complicações e morte. 
“Muitas vezes se consegui-
mos abrir a artéria da paci-
ente em até três horas, seja 
através de angioplastia ou 
por meio de medicamen-
tos trombolíticos, existes 
grandes chances das se-
quelas serem menores ou até 
mesmo nem existirem”, diz.

Além de possuírem mani-
festações atípicas e protelarem 
a ida ao pronto atendimento, 
a mulher tem as coronárias 
mais finas, mais difíceis no 
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Mulheres apresentam sintomas atípicos antes do infarto

Cerca de 8% das crianças têm algum tipo de alergia alimentar

geral de serem tratadas. “O 
processo de aterosclerose e 
rompimento do endotélio do 
vaso é mais complicado nas 
artérias das mulheres, por 
elas serem menos calibrosas. 
Então, mesmo chegando ao 
cateterismo e a angioplas-
tia, no geral, o tratamento 
de mulheres, principalmente 
se forem diabéticas, é bem 
difícil”, destaca.

 
n FATORES EXTERNOS 
A mudança no estilo de 

vida e no comportamento 
das mulheres nos últimos 
anos também vêm contri-
buindo para o aumento da 
incidência de infarto. O esti-
lo de vida delas está cada vez 
mais estressante, tendo esta 
que vivenciar uma jornada 
tripla que envolve o traba-
lho para sustentar a família, 
a jornada para cuidar dos 
filhos e ainda a responsabili-
dade de zelar pela casa.

“A mulher também está 
cada vez mais obesa, seden-
tária, estressada, nervosa, 
ansiosa e cuidando pouco 
da sua saúde física e men-
tal. É cada vez mais comum 

encontrar no consultório 
mulheres com esse perfil. 
É preciso considerar ainda 
que com o passar da idade, 
os níveis de colesterol e tri-
glicérides vão piorando; a 
pressão arterial tende a se 
elevar; a glicose tende a au-
mentar e o envelhecimento 
leva as pessoas a ficarem 
paradas. Tudo isso vai le-
var ao aumento do risco de 
infarto na mulher”, alerta 
Roberto Yano.

Até a menopausa da 
mulher influencia nesta es-
tatística, visto que quando 
ela ocorre, o fator protetor do 
infarto que é o estrógeno di-
minui. “Esse hormônio que 
a mulher produz ajuda a re-
duzir o LDL colesterol (ruim) 
e aumentar o HDL colesterol 
(bom). Além disso, o es-
trógeno atua como um vaso-
dilatador arterial, ajudando a 
controlar a pressão arterial. 
Após a menopausa, devido a 
perda desse fator protetor, o 
estrógeno, o risco de infarto 
na mulher aumenta gradati-
vamente. A partir dos 65 anos, 
passa a se igualar ao risco dos 
homens”. (Reportagem Local)

Segundo o Consenso 
Brasileiro sobre Alergia Alimen-
tar, a alergia alimentar é uma 
reação adversa a um determi-
nado alimento ou a um grupo 
de alimentos e que envolve um 
mecanismo imunológico. Essas 
reações podem ser leves, como 
uma simples coceira nos lábios, 
ou até mais graves, quando 
compromete vários órgãos. Já 
a intolerância alimentar é uma 
reação indesejável que ocorre 
logo após a ingestão de alimen-
tos ou de aditivos alimentares, 

são reações não tóxicas, que 
geram um desconforto. 

“Atualmente 45% da popu-
lação brasileira sofre com sinto-
mas relacionados a intolerância 
alimentar. Na alergia alimentar 
a recomendação é não fazer a 
ingestão do alimento, na in-
tolerância uma pequena quanti-
dade de ingestão do alimento é 
tolerável”, explica Marcia.

n MITOS OU VERDADES?
4  As alergias alimentares 

podem ter origem genética: 

verdade.
4  Qualquer alimento pode 

causar alergia: verdade.
4  A alergia alimentar é mais 

comum em adultos: mito.
4  Crianças também po-

dem desenvolver alergias ali-
mentares: verdade.

4  A alergia alimentar não 
tem cura e a pessoa nunca 
mais poderá comer o alimen-
to causador da reação: mito. 
“Existem tratamentos medi-
camentosos para a questão”, 
esclarece Marcia.

4  Intolerâncias alimentares 
causam uma reação gastroin-
testinal com bastante descon-
forto: verdade.

4  Os sintomas das in-
tolerâncias alimentares são dife-
rentes dos causados por alergia 
alimentar: verdade.

4  Toda a população terá 
uma intolerância alimentar em 
algum momento da vida: mito. 
“Existem pessoas que vivem 
tranquilamente sem apresentar 
nenhum quadro de intolerân-
cia, apesar de possuírem algu-
ma restrição”, conta a docente. 
(Reportagem Local)
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ANEXO 12 – Mês14
Receitas Orçamentárias
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Valores Mobiliários
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições,
 Ressarcimentos
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos  
Transferência de Capital
Outras Receitas de  Capital  
Subtotal das Receitas (I)
REFINANCIAMENTO (II)  
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)
 = (I + II
DÉFICIT (IV)

TOTAL (V) = (III + IV)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro

Previsão Inicial
52.000,00

0,00
0,00

52.000,00
52.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52.000,00
0,00

52.000,00

4.230.000,00

4.282.000,00
94.823,26

94.823,26

Previsão Atualizada
52.000,00

0,00
0,00

52.000,00
52.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52.000,00
0,00

52.000,00

4.324.823,26

4.376.823,26

0,00

0,00

Receitas Realizada
73.079,40

0,00
0,00

153,86
0,00

153,86
0,00
0,00

72.925,54
82,97

72.842,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73.079,40
0,00

73.079,40

3.774.560,49

3.847.639,89

0,00

0,00

Saldo
21.079,40

0,00
0,00

-51.846,14
-52.000,00

153,86
0,00
0,00

72.925,54
82,97

72.842,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.079,40
0,00

21.079,40

-550.262,77

21.079,40

0,00

0,00

Despesas  Orçamentárias

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 
REFINANCIAMENTO (VII)
Amortização da Dívida Interna/
SUBTOTAL COM REFINANCI-
AMENTO  (VIII)= (VI + VII)
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL (X) = (VIII + IX)

Dotação Inicial (d)

4.266.000,00

1.862.000,00
2.404.000,00

16.000,00
16.000,00

0,00
0,00

4.282.000,00
0,00

0,00

4.282.000,00
0,00

4.282.000,00

Dotação Atualizada 
(e)

4.312.500,00

1.862.000,00
2.450.500,00

64.323,26
64.323,26

0,00
0,00

4.376.823,26
0,00

0,00

4.376.823,26
0,00

4.376.823,26

Despesas
Empenhadas (f)

3.800.339,89
1.794.846,03
2.005.493,86

47.300,00
47.300,00

0,00
0,00

3.847.639,89
0,00

3.847.639,89
0,00

3.847.639,89

Despesas 
Liquidadas (g)

3.790.101,29

1.794.846,03
1.995.255,26

47.300,00
47.300,00

0,00
0,00

3.837.401,29
0,00

0,00

3.837.401,29
0,00

3.837.401,29

Despesas 
Pagas (h)

3.789.994,10
0

1.794.846,03
1.995.148,07

47.300,00
47.300,00

0,00
0,00

3.837.294,10
0,00

0,00

3.837.294,10
0,00

3.837.294,10

Saldo Dotação
 j = (f-g)

512.160,11

67.153,97
445.006,14

17.023,26
17.023,26

0,00
0,00

529.183,37
0,00

0,00

529.183,37
0,00

529.183,37
Anexo 12.1  - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado

Restos a Pagar Não Processados

DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
 Investimentos
TOTAL

Inscritos 
Em Exercícios 

Anteriores

85.043,62
85.043,62

2.300,00
2.300,00

87.343,62

Em 31 de
Dezembro do

Exercício
10.238,60
10.238,60

0,00
0,00

10.238,60

Liquidados

84.079,11
84.079,11

0,00
0,00

84.079,11

Pagos

84.079,11
84.079,11

0,00
0,00

84.079,11

Cancelados

964,51
964,51

2.300,00
2.300,00
3.264,51

Saldo

10.238,60
10.238,60

0,00
0,00

10.238,60
Anexo 12.2  - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado

Restos a Pagar Processados e Não
 Processados Liquidados

DESPESAS CORRENTES
Pessoal E Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL

Inscritos
Em Exercícios 

Anteriores
165.860,59

49.374,60
116.485,99

16.337,00
16.337,00
16.337,00

Em 31 de Dezembro do 
Exercício

107,19
0,00

107,19
0,00
0,00
0,00

Pagos
165.860,59

49.374,60
116.485,99

16.337,00
16.337,00
16.337,00

Cancelados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo
107,19
0,00
107,19
0,00
0,00
0,00

Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Exercício: 2020  
Mês: 14  
I N G R E S S O S  
ESPECIFICAÇÃO                                                                                       VL_ATUAL                VL_ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                   73.079,40                           105.130,02
Ordinária                                                   73.079,40                            105.130,02
Vinculada                                                            0,00                                        0,00
Alienação de Bens                                                            0,00                                        0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                0,00                                           0,00
Educação                                                            0,00                                       0,00
Saúde                                                            0,00                                           0,00
Trânsito                                                            0,00                                           0,00
Assistência Social                                                            0,00                                         0,00
Regime Próprio de Previdência                                                            0,00                                         0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural                                               0,00                                           0,00
Convênio com Recursos Ordinários                                                            0,00                                            0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    3.750.000,00                            4.243.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                                    592.411,51                               930.473,12
RESTOS A PAGAR                                                   10.345,79                               269.541,21
INSCRITOS NO PERÍODO                                                   10.345,79                                 269.541,21
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR                                                            0,00                                        0,00
INSCRITOS NO PERÍODO                                                            0,00                                         0,00
DEPÓSITOS                                                 320.385,49                                 476.438,85
RECEBIDOS NO PERÍODO                                                 320.385,49                             476.438,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                261.680,23                              184.493,06
CONFORME ANEXO 13-A                                                 261.680,23                               184.493,06
SALDO EM ESPÉCIE  DO VL_ANTERIOR                                                 397.466,72                                232.282,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                                                 397.466,72                               232.282,85
Caixa                                                            0,00                                        0,00
Bancos c/Movimento                                                 397.466,72                               232.282,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata                                                            0,00                                          0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                                               0,00                                       0,00
TOTAL                                              4.812.957,63                              5.510.885,99

D I S P Ê N D I O S  
ESPECIFICAÇÃO                                              VL_ATUAL                     VL_ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                              3.847.639,89                              4.268.802,29

Ordinária                                              3.847.639,89                            4.268.802,29
Vinculada                                                            0,00                                            0,00
Alienação de Bens                                                            0,00                                          0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                0,00                                           0,00
Educação                                                            0,00                                          0,00
Saúde                                                            0,00                                          0,00
Trânsito                                                            0,00                                          0,00
Assistência Social                                                            0,00                                             0,00
Regime Próprio de Previdência                                                            0,00                                         0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural                                               0,00                                            0,00
Convênio com Recursos Ordinários                                                            0,00                                            0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                       11.661,33                                    10.727,72
PAGAMENTOS  EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                                    902.837,81                                 833.889,26
Restos a Pagar                                                 266.276,70                              114.880,27

Liquidados no Período                                                 266.276,70                                114.880,27
Serviço da Dívida a Pagar                                                            0,00                                           0,00
Liquidados no Período                                                            0,00                                           0,00
Depósitos                                                 342.208,54                                479.854,77
Restituições no Período                                                 342.208,54                                  479.854,77
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias                                    294.352,57                                 239.154,22
Conforme Anexo 13-A                                                 294.352,57                                239.154,22
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE                              50.818,60                              397.466,72

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                                                   50.818,60                                 397.466,72
Caixa                                                            0,00                                         0,00
Bancos c/Movimento                                                   50.664,74                                397.466,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata                                                        153,86                                           0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                                               0,00                                        0,00
TOTAL                                              4.812.957,63                                5.510.885,99

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais         Exercício: 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  
TÍTULOS                                                    EXERCICIO ATUAL          EXERCICIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                     0,00                                        0,00
Impostos                                                                                  0,00                                         0,00
Taxas                                                                                  0,00                                              0,00
Contribuição de Melhoria                                                                                  0,00                                            0,00
Contribuições                                                                                  0,00                                         0,00
Contribuições Sociais                                                                                  0,00                                           0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                    0,00                                          0,00
Contribuição de Iluminação Pública                                                                                 0,00                                             0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais                                                                  0,00                                           0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                                                                    0,00                                   1.100,00
Venda de Mercadorias                                                                                 0,00                                            0,00
Venda de Produtos                                                                                 0,00                                          0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                                                                  0,00                                    1.100,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                                                                153,86                                        576,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                                 0,00                                         0,00
Juros e Encargos de Mora                                                                                  0,00                                            0,00
Descontos Financeiros Obtidos                                                                                  0,00                                         0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras                             153,86                                      576,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras                                                       0,00                                          0,00
Transferências e Delegações Recebidas                                                                    3.751.137,06                            4.250.078,59
Transferências Intra Governamentais                                                                    3.750.000,00                            4.243.000,00
Transferências Inter Governamentais                                                                                  0,00                                          0,00
Transferências das Instutuições Privadas                                                                                  0,00                                           0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais                                                                     0,00                                           0,00
Transferências de Consórcios Públicos                                                                                  0,00                                          0,00
Transferências do Exterior                                                                                  0,00                                             0,00
Execução Orçamentária Delegada                                                                                  0,00                                           0,00
Transferências de Pessoas Físicas                                                                                  0,00                                            0,00
Outras Transferencias e Delegações Recebidas                                                              1.137,06                                     7.078,59
Valorização e Ganhos com Ativos                                                                       119.868,83                                            0,00
Reavaliação de Ativos                                                                                  0,00                                            0,00
Ganhos com Alienação                                                                                  0,00                                           0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos                        24.307,33                                             0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos                                                                         95.561,50                                            0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável                                                                                  0,00                                           0,00
Outras  Variações Patrimoniais Aumentativas                                                           72.925,54                               103.848,90
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                                                                     0,00                                          0,00
Resultado Positivo de Participações                                                                                  0,00                                          0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                                                                                  0,00                                              0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                                                            72.925,54                                  103.848,90
  
  
  
  
  
  
  
    
Total das Variações Patrimonais Aumentativas                                                       3.944.085,29                            4.355.604,42
Resultado Patrimonial do Período                                                                      -134.805,43                                 37.215,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
( Decorrentes da Execução Orçamentária) 
TÍTULOS                                                    EXERCICIO ATUAL     EXERCICIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo                                                                         47.300,00                                   89.886,90
Desincorporação de Passivo                                                                                  0,00                                          0,00
Incorporação de Passivo                                                                                  0,00                                              0,00
Desincorporação de Ativo                                                                                  0,00                                          0,00

Mês: 14 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
TÍTULOS                                                     EXERCICIO ATUAL       EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos                                                                      1.816.503,58         1.600.159,16
Remumeração de Pessoal                                                                     1.429.469,52                              1.236.325,88
Encargos Patronais                                                                        387.034,06                                  363.833,28
Benefícios a Pessoal                                                                                   0,00                        0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos                                                       0,00                          0,00
Benefícios Previdenciários e Assitenciais                                                                                   0,00                                              0,00
Aposentadorias e Reformas                                                                                   0,00                                            0,00
Pensões                                                                                   0,00                                                0,00
Benefícios de Prestação Continuada                                                                                   0,00                                                 0,00
Benefícios Eventuais                                                                                   0,00                                               0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda                                                                                   0,00                                                   0,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais                                                                      0,00                                0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                                                           586.775,59                                    598.794,67
Uso de Material de Consumo                                                                        115.688,79                                       91.030,06
Serviços                                                                         372.657,05              416.105,60
Depreciação, Amortização e Exaustão                                                                           98.429,75              91.659,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                                                      0,00                                     5.001,17
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                                                       0,00                                            0,00
Juros e Encargos de Mora                                                                                   0,00                          0,00
Variações Monetárias e Cambiais                                                                                   0,00                          0,00
Descontos Financeiros Concedidos                                                                                   0,00                                               0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                                                       0,00                                       5.001,17
Transferências e Delegações Concedidas                                                                      1.608.672,66          2.036.388,88
Transferências Intra Governamentais                                                                           44.333,67                 65.388,88
Transferências Inter Governamentais                                                                                   0,00                             0,00
Transferências a Instituições Privadas                                                                     1.564.338,99                               1.971.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais                                                                      0,00                                            0,00
Transferências a Consórcios Públicos                                                                                    0,00                                                0,00
Transferências ao Exterior                                                                                   0,00                               0,00
Execução Orçamentária Delegada                                                                                   0,00                                                 0,00
Outras Transferencias e Delegações Concedidas                                                                      0,00                                                   0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos                                                                                   0,01                                     66.560,99
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas                                                                      0,00                                                0,00
Perdas com Alienação                                                                                   0,00                                               0,00
Perdas Involuntárias                                                                                    0,00                               0,00
Incorporação de Passivos                                                                                   0,00                                                      0,00
Desincorporação de Ativos                                                                                   0,01                         66.560,99
Tributárias                                                                           10.992,52                11.483,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                   0,00                                               0,00
Contribuições                                                                          10.992,52                                     11.483,70
Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados                                   0,00                             0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas                                                                          55.946,36                                               0,00
Premiações                                                                                   0,00                                                  0,00
Resultado Negativo de Participações                                                                                               0,00                                              0,00
Incentivos                                                                                             0,00                                             0,00
Subvenções Econômicas                                                                                   0,00                                             0,00
Participações e Contribuições                                                                                   0,00                                             0,00
VPD  de  Constituição de Provisões                                                                                   0,00                                               0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                                                          55.946,36                                          0,00
Total das Variações Patrimonais Aumentativas                                                        4.078.890,72                                4.318.388,57
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ATIVO          
TÍTULOS                                                                                                                                   EXERCÍCIO                       EXERCÍCIO
                                                                                                                                                               ATUAL                         ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE                                                                             80.460,56                            441.953,63
Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                50.818,60                            397.466,72
Créditos a Curto Prazo                                                                                                                          0,00                                       0,00
Crédito Tributário a Receber                                                                                                                 0,00                                       0,00
Clientes                                                                                                                                                 0,00                                       0,00
Créditos de Transferências a Receber                                                                           0,00                                       0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos                                                                          0,00                      0,00
Dívida Ativa Tributária                                                                          0,00  0,00
Dívida Ativa não Tributária                                                                                       0,00  0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo                                                                                0,00                      0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                                                                         0,00                     0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros                                                                        0,00                                       0,00
Tributos a Recuperar/Compensar                                                                          0,00                     0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                                                                         0,00                       0,00
(-) Ajuste para Perdas                                                                                                                            0,00                      0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                                                           0,00                      0,00
Títulos e Valores Mobiliários                                                                                                                 0,00                                      0,00
Ações                                                                                                                                                         0,00                                       0,00
Bônus                                                                                       0,00  0,00
Titulos e Valores  Mobiliários do RPPS                                                                                                    0,00                                       0,00
Outros Títulos e Valores                                                                                                                        0,00                      0,00
(-) Ajuste para Perdas                                                                                                                            0,00                      0,00
Estoques                                                                                                                                                 29.641,96                               44.486,91
 VPD Pagas Antecipadamente                                                                                                            0,00                       0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                  874.477,42            925.607,18
Ativo Realizável a Longo Prazo                                                                                                   6.598,21                 6.598,21
Créditos a Longo Prazo                                                                                                                            0,00                                       0,00
 Crédito Tributário a Receber                                                                                                            0,00                      0,00
Clientes                                                                                                                                                      0,00                                       0,00
 Empréstimos e Financiamentos Concecidos                                                                                        0,00  0,00
Dívida Ativa Tributária                                                                                                                               0,00                                       0,00
Divida Ativa não Tributária                                                                                                                       0,00                                       0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo                                                                          0,00                                      0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                                                                                6.598,21                6.598,21
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros                                                                          0,00                      0,00
Tributos a Recuperar/Compensar                                                                                                          0,00                       0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                                                                                                6.598,21                                 6.598,21
(-) Ajuste para Perdas                                                                                                                                    0,00                                        0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo                                                                 0,00                         0,00
Títulos e Valores Mobiliários                                                                                                                    0,00                                       0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos                                                                                          0,00                       0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis                                                                                                         0,00                        0,00
(-) Ajuste para Perdas                                                                                                                                0,00                                       0,00
Estoques                                                                                                                                                     0,00                                       0,00
VPD Pagas Antecipadamente                                                                                                             0,00                      0,00
Investimentos                                                                                                                                                0,00                                        0,00
Participações Permanentes 0,00  0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial                                       0,00                                      0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo                                                                                     0,00  0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável                                                                                                         0,00                      0,00
Propriedades para Investimento                                                                                                             0,00                                      0,00
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações                                                                                               0,00                                        0,00
Bens Imóveis não Destinados a Uso                                                                                                     0,00                                      0,00
(-) Depreciação Acumulada                                                                                                                   0,00                                     0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável                                                                                                         0,00                                      0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo                                                                                               0,00                       0,00
Títulos e Valores Mobiliários                                                                                                                 0,00                                      0,00
Aplicação em Segmento de Imóveis                                                                                                      0,00                                      0,00
(-) Redução a Valor Recuperável                                                                                                           0,00                      0,00
Demais Investimentos Permanentes                                                                                                      0,00                      0,00
Imobilizado                                                                                                                                 867.879,21                           919.008,97
Bens Móveis                                                                                                                            1.255.480,84         1.208.180,85
Bens Imóveis                                                                                                                                         0,00                                      0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas                                                              -387.601,63                          -289.171,88
(-) Redução ao Valor Recuperável                                                                                                         0,00                      0,00
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Intangível                                                                                                                                             0,00  0,00 
Softwares                                                                                                                                               0,00                       0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais                                                                                                     0,00                                        0,00
Direito de Uso de Imóveis                                                                                                                     0,00  0,00 
(-) Amortização Acumulada                                                                                                                  0,00                       0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável                                                                                                                  0,00                                          0,00
Diferido                                                                                                                                                     0,00                                        0,00
TOTAL                                                                                                                                                          954.937,98                            1.367.560,81
ATIVO FINANCEIRO                                                                                                               50.818,60             397.466,72
ATIVO PERMANENTE                                                                                                                  904.119,38                             970.094,09
Especificação                                                                                                                                 Exercício                              Exercício
Atos Potenciais Ativos                    Atual                                 Anterior
 Garantias e Contragarantias Recebidas                      0,00                                       0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres                                                              0,00                       0,00
Direitos Contratuais                                                                                                                            0,00                                       0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo                                                                                                         0,00                       0,00
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PASSIVO
TÍTULOS

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a 
Curto Prazo     
Pessoal a Pagar     
Benefícios Previdênciários a Pagar     
Benefícios Assistênciais  a Pagar     
Encargos Sociais  a Pagar     
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Empréstimos     
Financiamentos     
Juros e Encargosr     
(-) Encargos Financeiros a Apropriar     
 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
     
Obrigações Fiscais a Curto Prazo     
Provisões a Curto Prazo     
Demais Obrigações a Curto Prazo     
PASSIVO NÃO CIRCULANTE     
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a 
Longo Prazo     
Pessoal a Pagar     
Benefícios Previdênciários a Pagar     
Benefícios Assistênciais  a Pagar     
Encargos Sociais  a Pagar     
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Empréstimos     
Financiamentos     
Juros e Encargosr     
(-) Encargos Financeiros a Apropriar     
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
     
Obrigações Fiscais a Longo Prazo     
Provisões a Longo Prazo     
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido     
TOTAL DO PASSIVO

EXERCÍCIO
ATUAL

16.362,95
16.135,78

16.135,78
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

107,19

0,00
0,00

119,98
72.427,61

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

72.427,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.555,08
53.872,53

0,00
88.790,56

EXERCÍCIO
ANTERIOR

238.233,99
83.467,97

34.093,37
0,00
0,00

49.374,60
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

131.963,87

859,12
0,00

21.943,03
128.373,97

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

128.373,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.555,08
109.818,89

0,00
366.607,96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO                                                                     EXERCÍCIO        EXERCÍCIO
                                                                                                                                                            ATUAL                         ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social                                                                                     0,00                      0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                                                        0,00                      0,00
Reservas de Capital                                                                                     0,00                         0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial                                                                                     0,00                         0,00
Reservas de Lucros                                                                                     0,00                        0,00
Demais Reservas                                                                                     0,00                      0,00
Resultados Acumulados                                                                          866.147,42          1.000.952,85
Resultado do Exercício                                                                         -134.805,43              37.215,85
Resultado de Exercícios Anteriores                                                                       1.000.952,85              963.737,00
Ajustes de Exercícios Anteriores                                                                                     0,00                      0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria                                                                                     0,00                          0,00
Resultado Não Encerrado do Exercício                                                                                     0,00                        0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                          866.147,42           1.000.952,85
TOTAL                                                                          954.937,98          1.367.560,81
PASSIVO FINANCEIRO                                                                            10.465,77             291.484,24
PASSIVO PERMANENTE                                                                            88.563,39              162.467,34
SALDO PATRIMONIAL                                                                          855.908,82             913.609,23
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Especificação                                                                                                          Exercício              Exercício
Atos Potenciais Passivos                                                              Atual              Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas                                                     0,00                       0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres                                     0,00                      0,00
Obrigações Contratuais                                         271.470,87           480.279,54
Outros Atos Potenciais do Passivo                                                                 0,00                       0,00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31-12-2020
Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes
I – Contexto Operacional
Nota 01 – A Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes é uma fundação com personalidade jurí-
dica de direito público,sem fins lucrativos, com caráter educacional, instituída através da Lei Municipal              n° 1.584, de 10 de 
setembro de 1997, alterada pelas Leis n° 2.335, de 21 de julho de 2004, n° 2.391, de 22 de março de 2005, n° 2882, de 17  de julho 
2009, n° 3226, de 2 de maio de 2012 e n° 3467, de 26 de setembro de 2014, com sede na Rua Manoel da Nobrega, n° 1149, Parque 
Sete de Setembro, e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo. Tem a finalidade:
a) Implantação e o desenvolvimento de políticas de formação profissional e técnica para o Município de Diadema;
b) A integração dos esforços de profissionalização desenvolvidos pelos diversos agentes sociais do Município;
c) A implantação de programas tele-educativos e culturais visando o aperfeiçoamento profissional e técnico da população do município;
d) O atendimento às demandas específicas e permanentes de qualificação de jovens e adultos, empregados ou desempregados, com 
atividades voltadas para o desenvolvimento humano e social;
e) O desenvolvimento de práticas e atividades de formação profissional e técnica que incorporem a cidadania efetiva do trabalhador, a 
competência técnica e política, e que viabilizem a apropriação pelo educando de conhecimentos científicos  e tecnológicos, de saberes 
culturais  e sociais necessários à compreensão da vida social, da evolução  técnico-científica e da história do trabalho;
f) A manutenção de Programas de Educação para o Mundo do Trabalho, de Formação e Requalificação Profissional, de Geração de 
Renda e Empregos, de Suplência Profissionalizante, de Desenvolvimento Tecnológico e Gerencial de Atendimento ao Desempregado, 
de Profissionalização ao Deficiente, e de outros programas ligados ao mundo ao trabalho e necessários ao desenvolvimento profissional 
ao mundo do trabalho e necessário ao desenvolvimento profissional do Município;
g) Prestar serviços, fora do âmbito Municipal, na execução de programas e projetos nas áreas de qualificação social e profissional, 
com recursos dos Governos Federal e Estadual ou ajustes institucionais e intermunicipais, mediante celebração de contratos e/ou 
convênios sem prejuízo dos demais objetivos.
II –Apresentação das Demonstrações
Nota 02 – As demonstrações contábeis da Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes  foram apro-
vadas pelo Conselho Curador e Conselho Fiscal e foram elaboradas de acordo com a diretriz do Balanço do Setor Público Nacional 
que está previsto no inciso VII do art. 18 da Lei n° 10.180, de 2001, com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser 
utilizado por todos os entes da Federação, conforme o disposto no inciso no inciso II do art. 1° da Portaria do Ministro de Estado da 
Fazenda n° 184, de 25 de agosto de 2008, e de acordo com a edição das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público, NBCs T 16.1 a 16.11 regulada pelo Conselho Federal de Contabilidade , inciso I do caput e o § 1° do art. 3° da Portaria STN 
n° 634, de 19 de novembro de 2013, que dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis 
aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e Resolução n° 
1.409/2012, que aprovou a interpretação ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de Lucros.
III – Resumo das Práticas Contábeis
Nota 03 – Balanço Orçamentário – A execução do Orçamento está de acordo com a Lei Municipal n° 3.713, de 21 de dezembro de 
2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Diadema, para período entre os exercícios de 2018 a 2021, Lei n° 3873, 
de 12 de julho 2019 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 e Lei Municipal n° 3.934,de 05 de dezembro de 
2019 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual em que estima a Receita e Fixa a Despesa para 2020.
a) Previsão Orçamentária Suprimento Financeiro transferido pela Prefeitura Municipal de Diadema R$ 4.230.000,00;
b) Valor Recebido Suprimento Financeiro da Prefeitura Municipal de Diadema R$ 3.737.000,04;
c) Valor Executado como Despesa com Recursos advindo da Prefeitura Municipal de Diadema denominado como             Suprimento 
Financeiro 3.717.475,39;
d) Valor Devolvido para Prefeitura Municipal de Diadema referente a não utilização do Recurso Suprimento Financeiro R$ 19.524,65;
e) Previsão Inicial Recursos Próprios R$ 52.000,00, Créditos Disponível Superávit Financeiro R$ 94.823,26;
f) Valor Arrecadado Recursos Próprios 2020 R$ 73.079,40 e Valor Executado como Superávit Financeiro R$ 94.823,26;
g) Valor Executado como Despesa com Recursos Próprios advindo da Fundação Florestan Fernandes foi de R$ 130.164,50;
h) Valor apurado para Superávit Financeiro da Conta de Recursos Próprios para 2021 R$ 37.738,16;
i) Previsão de Transferência pela Prefeitura Municipal de Diadema Interferência Financeira – Taxa do IPRED - Instituto de Previdência 
do Servidor Municipal de Diadema no valor de R$ 12.999,96;
j) Valor Transferido Taxa do IPRED - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema no valor de R$ 10.036,83;
k) Valor Devolvido para Prefeitura Municipal de Diadema referente a Interferência Financeira (taxa do IPRED) não                utilizada 
R$ 2.963,13;
l) O saldo financeiro ao final do exercício para Restos a pagar não processado e Processado Liquidado é transferido para o próximo 
exercício para liquidar tais despesas já compromissadas através de contratação que totalizou o valor de R$ 13.080,44;
m) Restos a pagar cancelados de 2019 devolvidos em 2020 para Prefeitura Municipal de Diadema totalizou o valor de  R$ 3.264,51;
n) Devolução de repasse do Termo de Parceria com o CIDAP não utilizados foram devolvidos para Prefeitura Municipal de Diadema 
no valor R$ 355,80;

Tabela de Depreciação - Fundação Florestan Fernandes
Tipo
Equipamento de Proteção, 
Segurança e Socorro
Máquinas, Ferramentas e 
Utensílios de Oficina
Outra máquina, aparelhos, 
Equip. e Ferramenta
Equipamento de Processamento
 de Dados
Aparelhos e Utensílios 
Domésticos
Máquina e Utensílios de 
Escritório
Mobiliário Geral
Bandeiras, Flamulas e 
Insignias
Equipamentos Para Audio, 
Vídeo e Foto
Veículos em Geral
Veículos de Tração 
Mecânica
Outros Bens Moveis

Conta Contábil

1.2.3.1.1.01.05

1.2.3.1.1.01.09

1.2.3.1.1.01.99

1.2.3.1.1.02.01

1.2.3.1.1.03.01

1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03

1.2.3.1.1.04.01

1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.05.01

1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.99.99

Vida útil

10 anos

10 anos

10 anos

5 anos

10 anos

10 anos
10 anos

0

10 anos
15 anos

15 anos
10 anos

Valor Residual

10%

10%

10%

10%

10%

10%
10%

0%

10%
10%

10%
10%

A Fundação apresentou Patrimônio Líquido no valor de R$ 866.147,42.

Margareti de Souza Sanches                Israel Lourenço da Silva                            Graciele Alves Viana
    CPF: 140.641.578-26                   CRC SP -184067/0-3                            CRC SP -276368/O-5
      Diretora Presidente                     Diretor Tesoureiro                              Contadora
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o) Rendimentos do Suprimento Financeiro devolvido para Prefeitura Municipal de Diadema R$ 733,94;
p) Devolução para  Prefeitura Municipal de Diadema de aplicação de Multa sobre empresa que realizou prestação de serviço com 
atraso na entrega R$ 11.900,00.
Nota 04 – Balanço Financeiro
a) Houve a Arrecadação da Receita Orçamentária Ordinária em 2020 de  R$ 73.079,40;
b) O saldo em espécie para o exercício seguinte é de R$ 50.818,60 (saldo bancário);
Nota 05 – Demonstração das Variações Patrimoniais
a)Variações Patrimoniais Aumentativas – Total R$ 3.944.085,29
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimento – R$ 24.307,33, esse valor compõe Doações de In-sumos não 
permanentes para a realização dos Cursos da Fundação Florestan Fernandes. Esse valor foi contabilizado no Almoxarifado;
Ganhos com Desincorporação de Passivos – R$ 95.561,50, esse valor compõe Baixa de Provisão de Férias e 13°         salário, já que o 
Financeiro ,Empenhou, Liquidou e Pagou sem o vínculo da Provisão e para evitar a duplicidade de                                                         lan-
çamento de despesa, foi realizado esse lançamento de ajuste.
b) Variações Patrimoniais Diminutivas – Total R$ 4.078.890,72
Resultado Patrimonial do Período Negativo – R$ 134.805,43, esse valor se analisarmos de forma financeira temos a   informar :
4.078.890,72 – Total da Variação Patrimonial Diminutiva
(98.429,75) –    Depreciação 
(44.333,07) –    Transferências Inter Governamental
3.936.127,90 –  Resultado após as exclusões 
c)  Justificativa:
Após a exclusão do valor da depreciação que não é financeiro e o valor da Transferência Inter Governamental que é o valor de de-
volução  do suprimento financeiro não utilizado para Prefeitura Municipal de Diadema, pode-se verificar que o resultado financeiro 
das variações é positivo.
Nota 06 – Balanço Patrimonial
A execução patrimonial das despesas e receitas foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício. Os direitos 
e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis 
até o exercício seguinte foram classificados no Circulante.Todos os direitos e obrigações da entidades estão representados por seus 
valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.
Os Ativos e Permanentes estão apresentados pelo custo de aquisição, do qual não houve para o exercício de 2020a estimativa de 
mudança para critério de contabilização e nem estimativa para perda ou ganho, a condição especifica de uso dos bens, sem previsão 
de venda, pelo fato de apresentarem função primordial as atividades da entidade. Os critérios utilizados para registro contábil de 
reconhecimento do ativo imobilizado com base em sua vida útil e sua depreciação estão de acordo com os procedimentos contábeis 
referidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e portaria da Secretaria do Tesouro 467/2009;
O ativo permanente em 2020 apresentou o valor de R$ 47.300,00 em aquisições, Baixas no valor de R$ 0,01 consolidando em 31/12/2020 
o Valor Bruto do Ativo Imobilizado R$ 1.255.480,84. Tal valor menos o valor de Depreciação Acumulada em 2020 de R$ 387.601,63, 
totalizando o valor líquido do Ativo Imobilizado em R$ 867.879,21. Segue abaixo Tabela de Depreciação:
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FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
EXTRATO DE ADITIVO DE TERMO DE PARCERIA

Processo de Compras nº 025/2018 – Termo de Parceria 
nº 001/2018 – Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN 
FERNANDES – Contratada: CENTRO DE INCLUSÃO 
DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - CI-
DAP. – Objeto: Seleção de entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, com a finalidade de firmar Termo de 
Parceria, em estreita cooperação com esta Fundação, para 
a implementação e continuidade das ações de qualifica-
ção e requalificação profissional no âmbito do município 
de Diadema. Alteração da Cláusula 3.1.11 e inclusão do 
dispositivo 4.1.1 sob a Cláusula 4.1. – Manoel Eduardo 
Marinho– Diretor Presidente.

FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Processo de Compras nº 029/2017 – Contrato nº 002/2018 
– Contratante: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNAN-
DES – Contratada: CECAM CONSULTORIA ECONÔ-
MICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
LTDA. - Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços técnicos informatizados para gestão pú-
blica com fornecimento de software Vigência: 16/03/2021 
a 15/03/2022 – Valor do Contrato: R$ 109.417,68 (Cento e 
nove mil e quatrocentos e dezessete reais e sessenta e oito 
reais). – Manoel Eduardo Marinho– Diretor Presidente
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EDITAIS DE PROCLAMAS
 Diadema

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

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

 
Faço saber que pretendem se casar 

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

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

Diadema, 30 de março de 2021.
O Oficial: Adauto Faria da Silva.

ARY MATHEUS DA SILVA PITA e ANELINE 
SILVA LUCAS, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido 
em São Paulo - SP, aos 21/10/1996, residente 
em SÃO PAULO - SP, filho de LUIS CLAUDIO 
PITA e de CLAUDIA MARIA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 
01/03/1996, residente em Diadema - SP, filho 
de MARCELO JOSE LUCAS DOS SANTOS e 
de ANDREIA APARECIDA DA SILVA;

WELLINGTON APARECIDO DO NASCIMEN-
TO e ÉRICA DE MORAES, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
05/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMEN-
TO e de IVONETE DE FATIMA BUENO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de expedição, nascido em Mauá - 
SP, aos 14/01/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ELENA DE MORAES;

PAULO HENRIQUE PATRICIO e ELISA MA-
GALHÃES DE BARROS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 24/03/1971, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE DE 
ARIMATEA PATRICIO e de MARIA DA GRAÇA 
FIGUEIREDO PATRICIO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, 
nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1961, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SERA-
PHIM DE BARROS FILHO e de CACILDA 
MAGALHÃES DE BARROS;

EGLISON CARVALHO DAMASCENO e 
ROSANA DO ROSÁRIO VIEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
funcionário público, nascido em Lajedinho - BA, 
aos 22/07/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JUSTINIANO GONÇALVES DAMAS-
CENO e de MARLY CARVALHO DAMASCE-
NO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de contas a pagar, nascido 
em Diadema - SP, aos 17/01/1977, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE PAULO 
VIEIRA e de VALDETE MARIA DO ROSARIO 
VIEIRA;

TIAGO MENDES DE MELO  e MARIA ISABEL 
GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, aux. de limpeza técnica , 
nascido em PIRITIBA - BA, aos 16/05/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE-
LITO PEREIRA DE MELO  e de JURANDINA 
MENDES ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, cozinheira , nascido em 
SIMONÉSIA - MG, aos 30/03/1981, residente 

em DIADEMA - SP, filho de ONORIO TEOFI-
LIO GOMES  e de PERGENTINA BARBINA 
GOMES;

MAURO JOHNNY FLORENCIO DE SIQUEIRA 
e ELLAINE MARINHO DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, autônomo, nascido em Caçapava - SP, 
aos 17/07/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MAURO RAIMUNDO DE SIQUEIRA 
e de ELIANE CLEMENTINO FLORENCIO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnica de enfermagem, nascido em 
Maranguape - CE, aos 05/02/1986, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FEITOSA DE 
SOUSA e de MARCIA MARINHO DE SOUSA;

JÚLIO DE ALMEIDA CANDIDO e STÉFANE 
MAIA ALVES, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 28/02/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO 
CANDIDO e de LUZIA DE ALMEIDA ALVES; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, soltei-
ro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 
07/06/2002, residente em DIADEMA - SP, filho 
de INALDO ALVES DE BASTOS e de MARIA 
OCIDRONIA ALVES MAIA BASTOS;

PAULO RICARDO LINARDI e PATRICIA 
GILVÂNIA GOMES VERAS, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aux. de produção, nascido em Diadema - SP, 
aos 28/06/1987, residente em Diadema - SP, 
filho de MARTINHA LINARDI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atenden-
te, nascido em Campina Grande - PB, aos 
18/05/1992, residente em Diadema - SP, filho 
de GILVANEIDE GOMES VERAS;

NELSON RIBEIRO DA SILVA e MARIA DAS 
DORES DO NASCIMENTO, sendo o preten-
dente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/10/1966, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LAZARO RIBEIRO DA SILVA e de MARIA 
APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em Inajá - PE, aos 07/07/1976, resi-
dente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SIMÃO 
DO NASCIMENTO e de TERESA MARIA DO 
NASCIMENTO;

GUSTAVO NAUM ALVES TEIXEIRA e ANA 
JÚLIA BATISTA AGOSTINHO, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
10/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE VALCI TEIXEIRA e de VALDINEIDE 
ALVES DA SILVA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 07/08/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLEITON AGOSTINHO 
e de PATRICIA IEDA BATISTA DA LUZ;

HUMBERTO DANTAS ALEXANDRE e FRAN-
CISCA LIMA ALVES FILHA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
porteiro, nascido em Caririaçu - CE, aos 
29/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 

de ELIAS DUARTE ALEXANDRE e de ADELIA 
DANTAS ALEXANDRE; e a pretendente:  na-
cionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido 
em Cariús - CE, aos 22/12/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ ALVES DA SILVA 
e de FRANCISCA LIMA ALVES;

RAUL SOUSA DO NASCIMENTO e GABRIE-
LA TORRES VIEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
01/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SILVIO FERREIRA DO NASCIMENTO e de 
RITA DE CASSIA SOUSA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São Bernardo do Cam-
po - SP, aos 07/10/1997, residente em DIADE-
MA - SP, filho de AYRES AFONSO VIEIRA e 
de CRISTIANE MACEDO TORRES VIEIRA;

LUCIANO ROBERTO DA SILVA e VANESSA 
CRISTINA BATISTON, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em Diadema - SP, aos 31/05/1983, 
residente em Diadema - SP, filho de PEDRO 
RAIMUNDO DA SILVA e de ROSANA FRAN-
CISCA DA SILVA; e a pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 13/11/1981, residente em 
Diadema - SP, filho de VALTER BATISTON e 
de MARIA BATISTON;

ADRIANO DE LUCAS FERREIRA e MARIA 
JOSÉ DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/08/1987, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
WANDERLEY FERREIRA e de ROSANA 
APARECIDA DE LUCAS FERREIRA; e a pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante geral, nascido em Votorantim - SP, 
aos 11/03/1975, residente em Diadema - SP, 
filho de OSCAR CONSTANTINO DOS SAN-
TOS e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS;

CARLOS ALBERTO VIANA DE OLIVEIRA 
JUNIOR e THÂMARA DA SILVA FRAZÃO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em 
Diadema - SP, aos 15/07/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO 
VIANA DE OLIVEIRA e de MARIA ZENILDA 
DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Maceió 
- AL, aos 21/04/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ELIAS DA SILVA PRUDENCIO e 
de JOSIMEIRE FRAZÃO DE AZEVEDO;

EDUARDO STALLONE ROCHA DA SILVA 
e VANIELEN SILVA SOUZA, sendo o pre-
tendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 
02/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ LITO BEZERRA DA SILVA e de ANÉ-
SIA ETELVINA DA ROCHA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aprendiz de 
aux. administrativo, nascido em Diadema - SP, 
aos 25/09/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ELSON LIMA DE SOUZA e de MARIA 
IVONEIDE DA SILVA SOUZA;

JAILTON DE SOUSA FERNANDES e VIVIANE 
PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 
04/03/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ EDMILSON FERNANDES e 
de MARIA JOSÉ DE SOUSA FERNANDES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO LUÍS - MA, 
aos 09/12/1989, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTONIO JOSÉ DA SILVA e de 
TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA;

OLIVIO RAFAEL PAIÃO e DANIELLE LIMEI-
RA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metroviário, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/11/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OLIVIO 
BRAZ PAIÃO e de MARIA  ADELAIDE DO 
NASCIMENTO PAIÃO ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, bancária , 
nascido em Diadema - SP, aos 27/04/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS 
PEREIRA DOS SANTOS FILHO e de FILOME-
NA LIMEIRA DA SILVA;

RICHARD RIOS DE SOUSA e RAISSA BRITO 
DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionali-
dade brasileira , solteiro, auxiliar administrativo 
, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/05/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON 
FACUNDO DE SOUSA e de ROSANA DE LIMA 
RIOS; e a pretendente:  nacionalidade brasi-
leira , solteiro, autonoma , nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/02/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de RENATO 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA e de MARIA DA GLO-
RIA CHAVES BRITO DE OLIVEIRA;

ALEX DE SOUZA VALDARNINI e GISLAINE 
LANES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, fotografo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 27/05/1974, residente 
em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS VAL-
DARNINI e de DIVA DE SOUZA VALDARNINI; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, analista financeiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 11/11/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de COSME DA SILVA 
FERNANDES e de ELENITA LANES DA SILVA;

BRUNO MANOEL MACHADO DA SILVA e PA-
LOMA NÁTALIA MARQUES DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divor-
ciado, prensista, nascido em São Paulo - SP, 
aos 30/12/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PEDRO JOSE MACHADO DA SILVA 
e de MARIA ROSA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, balconista, 
nascido em Ceilandia - DF, aos 03/04/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRAN-
CISCO CARLOS DA SILVA e de IDENICE 
MARQUES DA SILVA;

FLÁVIO ROCHA DA SILVA e HELAINE DE 
JESUS MIRANDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, prensista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/02/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
MARIA DA SILVA e de MARIA DO SOCORRO 

DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, analista financeiro, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 16/01/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de EDIMILSON GONÇAL-
VES MIRANDA e de MARIA LUCIA DE JESUS;

NIVALDO AMARO DE LIMA e SIMONE RO-
CHA PORTO, sendo o pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em Diadema - SP, aos 09/03/1976, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO 
AMARO DE LIMA e de SANTANA JULIA DE 
LIMA; e a pretendente:  nacionalidade bra-
sileira, solteiro, do lar, nascido em Vitória da 
Conquista - BA, aos 10/08/1973, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ FERREIRA 
e de MARIA DAS GRAÇAS ROCHA;

VICTOR ALEXANDRE MARCHEZZETTI 
MENEZES e KEYLA ANDRADE DE MATOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de produção, nascido em 
Santo André - SP, aos 15/09/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de VALDO ALVES DE 
MENEZES e de VANESSA MARCHEZZETTI; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, sol-
teiro, auxiliar administrativo, nascido em Itaju 
do Colônia - BA, aos 21/04/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EDISON DA SILVA 
MATOS e de DULCELENE DOS SANTOS 
ANDRADE;

FERNANDO OLIVEIRA SILVA e CAROLINA 
LUIZA PEDROZO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de máquinas, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 12/11/1980, residente em DIA-
DEMA - SP, filho de JOSÉ GUEIROS DA SILVA 
e de INÊS DE LOURDES OLIVEIRA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
embaladora, nascido em Diadema - SP, aos 
30/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de NÃO DECLARADO e de SHIRLEI SUELI 
PEDROZO;

MIKAEL DA SILVA SANTOS e JÉSSICA DE 
SOUZA LIMA, sendo o pretendente:  naciona-
lidade brasileira, solteiro, técnico de logistica, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/06/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de RENILDO 
DE JESUS SANTOS e de SIRLEI APARECIDA 
DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacio-
nalidade brasileira, solteiro, recreacionista, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/04/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de ISAIAS 
PEREIRA DE LIMA e de LENIRA DE SOUZA 
AMORIM LIMA;


