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IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVASENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES NA DATA VIGENTE DA OFERTA

Cerveja Skol 
LT 269ml

1 ,99

Coxa com Sobrecoxa de 
Frango Resf. Kg

2 ,99

NO CARTÃO BARBOSA

6 ,99

OFERTA
DATV

OFERTA
DATV

Cerveja Skol 300ml 
(Retornável)

1 ,69

retornável

a partir de

2
Kg,

pague: 9 ,99
QUILO

Costelinha 
Suína Kg

10 ,99
1,5 L

Bisteca Suína 
Cong. Kg 7 ,99

Costela 
Bovina Kg 9 ,99

Peito de Frango 
sem osso Kg

5 ,99

Queijo Mussarela Palac/ 
Vila Boa Pedaço 100g

1 ,79

Contrafilé Peça a Vácuo ou 
Picanha Fatiada a Vácuo Kg

19 ,99

Refrigerante 
Coca-Cola 
PET 1,5L

5 ,99

NO CARTÃO BARBOSA

18 ,99

Leite LV Aurora/ 
Italac TP 1L

2 ,49

a partir de

12
unid.,

pague: 2 ,39
CADA

Frango a 
Passarinho 

Seara Cong. 1Kg

3 ,99

v 
Nesta promoção a  

unid. sai

LEVE 3
PAGUE 2

3 ,99
CADA

OFERTA
DATV

OFERTA
DATV

222 ,99

STT inicia testes para faixa no Santos DumontSTT inicia testes para faixa no Santos Dumont
GH  Pág. 3 

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o



TABOÃO:   R. Sto. Antônio Aventureiro, 258 - Taboão - Guarulhos/SP (Próx. à Praça 8 de Dezembro) - Pabx: 2404-7800. JD. GRACINDA: R. José Gonçalves 
Neves, 195 - Jd. Moreira - Guarulhos/SP (Próximo à Casa André Luiz) - Tel.: 2458-8400. SÃO JOÃO: Estr. de Nazaré, 3055 Jd. São João - Guarulhos/SP (Esq. 

com a Av. Florianópolis) - Tel.: 2229-2900. VILA BARROS: Av. Otávio Braga de Mesquita, 1960 Vila Barros - Guarulhos/SP - Tel.: 2088-4200.

CONEXÃO BARBOSA: barbosasmwww.barbosasm.com.br
Fale Conosco

0800 77 18 688
sac@barbosasm.com.br
Segunda à Sexta das 8h às 17h

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS. (Art. 81 P.II do Estatuto da Criança e do Adolescente). BEBIDAS ALCOÓLICAS SÃO PREJUDICIAIS À SAÚDE, À FAMÍLIA E À SOCIEDADE. (Lei 
Estadual N° 10.501 de 16/02/2000). APRECIE COM MODERAÇÃO. O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: O Aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais.

GARANTIMOS A QUANTIDADE MÍNIMA DE 10UN./KG EM NOSSO ESTOQUE POR ÍTEM ANUNCIADO. RESERVAMO-NOS O DIREITO DE LIMITAR PRODUTOS ANUNCIADOS DE ACORDO COM A PORT. DA SUNAB N°2 DE 24/07/96, CAP. VI, ART. 20, PARÁGRAFO 
ÚNICO. NÃO VENDEMOS NO ATACADO PARA MELHOR ATENDER NOSSOS CLIENTES. RESERVAMO-NOS O DIREITO DE CORRIGIR OU NÃO COMERCIALIZAR PRODUTOS COM ERRO GRÁFICO. APÓS PROMOÇÃO OS PREÇOS VOLTAM AO NORMAL. Mantenha sua Cidade Limpa.

Não jogue esse folheto em locais públicos.

Consulte
Nosso Gerente

EN
TRE

GA EM DOMICÍLIO

Fale ConoscoFale Conosco

0800 77 18 688

Ofertas Válidas de Quarta a Sexta, 25 a 27/04

a partir de

3
unid.,

pague: 2 ,99
CADA

Feijão Carioca Barbosa/ 
Caldo Nobre Premium 1Kg

3 ,49

Arroz Tipo 1 
Barbosa 5Kg

9 ,99

a partir de

3
unid.,

pague: 8 ,99
CADA

Café Fort 500g

7 ,99

a partir de

3
unid.,

pague: 0 ,99
CADA

a partir de

3
unid.,

pague: 1 ,99
CADA

Molho de Tomate 
Predilecta Trad. 
Sachê 340g

1 ,19

Mac. c/ Ovos Dona Benta 
500g (Exc. Ninho/ Gravata/ 
Cabelo de Anjo)

2 ,19

a partir de

2
unid.,

pague: 2 ,49
CADA

Maionese Soya 
PET 500g

2 ,99 7 ,99

Bombom Nestlé 
Especialidades 300g

1 ,69

Bisc. Recheado 
Trakinas 136g

6 ,99

Óleo Misto Almeirim 
LV750ml/ PG500ml

a partir de

2
unid.,

pague: 6 ,99
CADA

a partir de

3
unid.,

pague: 1 ,49
CADA

a partir de

2
unid.,

pague: 5 ,99
CADA

Sardinha Coqueiro 
125g

2 ,99

v 
Nesta promoção a  

unid. sai

LEVE 3
PAGUE 2

1 ,99
CADA

Steak de Frango 
Perdigão 100g

0 ,99
Mini Chicken 
Perdigão 
Sabores 275g

4 ,99

a partir de

2
unid.,

pague: 3 ,99
CADA

Acém/ Paleta s/ 
Osso Kg

12 ,99

a partir de

2
Kg

pague:

11 ,99
QUILO

Filézinho Seara Cong. 1Kg

8 ,99

a partir de

2
unid.,

pague: 7 ,99
CADA

Linguiça Fina 
Sadia 240g

4 ,49

a partir de

2
unid.,

pague: 3 ,99
CADA

3 ,99
Frango Resf. ou Galinha 
Cong. Inteira KgMargarina Claybom 500g

2 ,99

a partir de

2
unid.,

pague: 2 ,69
CADA

a partir de

2
unid.,

pague: 3 ,79
CADA

Requeijão Vigor 
200g

3 ,99

a partir de

2
unid.,

pague: 3 ,69
CADA

Bebida Láctea 
Paulista 850g

3 ,99

NO CARTÃO BARBOSA

22 ,99

Contrafilé/ Entrecote 
Maturatta Peça Kg

24 ,99

Cerveja Império 
LT 350ml

2 ,19

Refrigerante Dolly PET 
2L (Exc. Cola)

2 ,79

Refresco em Pó Tang 25g

0 ,99

a partir de

12
unid.,

pague: 1 ,99
CADA

a partir de

2
unid.,

pague: 2 ,59
CADA

a partir de

6
unid.,

pague: 0 ,89
CADA

350ml

a partir de

5
Kg

pague: 8 ,99
QUILO

Linguiça Toscana Carne 
Suína p/ Churrasco 
Perdigão Kg

9 ,99



Proposta foi anunciada pelo secretário de Saúde, Sérgio Iglesias, que irá acompanhar o dia a dia dos pacientes do Hospital Municipal de 
Urgências (HMU) e seus eventuais problemas; desde ontem, e por dez dias, ele transferiu o seu gabinete para dentro do hospital

Gabinete itinerante da Saúde 
deve ser implantado por Guti

GH  Pág. 5

Operação multa mais 
de 700 caminhões

Sessão da Câmara é 
esvaziada nesta terça

GH  Pág. 2 GH  Pág. 4

STT inicia testes para faixa no Santos Dumont
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STT inicia testes para faixa no Santos Dumont
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EMTU analisa dez propostas para implantar 
corredor entre Guarulhos e região do ABC

GH  Pág. 3

Manobra encerra reunião da CEI do caso 
Zeitune que iria convocar Marina Silva

GH  Pág. 4
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Expediente

[ cena do dia ] Alex Silva/Estadão

29º

27º

17º

17º

20%

30%

Amanhã

Hoje

26. Abr

25. Abr

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

[ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Vicente Cândido Farias
O PT ainda insiste em re-
gistrar a candidatura do 
ex-presidente Lula à Presi-
dência da República, mes-
mo sabendo que o registro 
não será aceito pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
no caso da Ficha Limpa. 
É só para tumultuar o pro-
cesso. É bom lembrar que, 
durante a semana, o TRF-4 
rejeitou os últimos recur-
sos do petista no caso do 
tríplex do Guarujá, e ainda 
virá a decisão da Justiça 
Federal no caso do sítio em 
Atibaia, em um processo 
com mais provas robustas. 
Ou seja, Lula continuará na 
prisão por muito tempo.

Alexandre R. Contrera
Sou simpático à 
pré-candidatura do 
ex-governador Geraldo 

Alckmin à Presidência da 
República, mas com as 
denúncias que envolvem 
seu nome em ações da 
Lava Jato, será que ele 
conseguirá manter seu 
nome na corrida ao Palácio 
do Planalto? Muitas águas 
vão rolar por baixo desta 
ponte nos próximos dias.

Gilberto Martiniano
Não sabia que tínhamos 
uma Polícia Federal tão 
incompetente. Explicou: 
esta semana, um grupo 
de senadores do PT e 
da base aliada visitou 
Lula na prisão, na 
superintendência da PF em 
Curitiba. E o mais incrível 
é que todos conseguiram 
sair de lá tranquilamente. 
 

Oberdan Maciel
Vandalismo. Esta palavra 

explica a ação dos desocu-
pados que vêm quebrando 
os muros de vidro da Raia 
Olímpica da USP durante 
a semana. Agora, não con-
segui entender os motivos 
que levaram o ex-prefeito 
João Doria a gastar tanto 
dinheiro com esse tipo de 
obra, que é algo mais visual 
do que prático.

Rita Firmino de Moraes
Depois da febre amarela, 
que ainda não passou, che-
gou a gripe e vamos ter que 
fazer uma nova corrida aos 
postos de saúde da cidade. 
Espero que a vacinação 
seja mais organizada e que 
Guarulhos receba as doses 
sufi cientes para vacinar sua 
população, sem termos que 
fi car enfrentando fi las e tu-
multos nas Unidades Bási-
cas de Saúde da cidade.

Doenças infantis

O pronto-socorro do Hospital Infantil Sabará, em Higienópolis, na região central de São 
Paulo, fechou as portas na manhã desta segunda, 23, após alcançar a marca de mais de 
30 crianças internadas, o dobro da capacidade, de 14 leitos. A medida sobrecarregou out-
ros hospitais da região. No Samaritano, a espera para atendimento chegou a seis horas.

Mega Sena
Concurso n° 2033
20/04/2018
10 - 18 - 33 - 38 - 40 - 43

Lotofácil
Concurso n° 1653
23/04/2018 
02 - 04 - 05 - 06 - 07
12 - 14 - 15 - 17 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1860 
24/04/2018
06 - 09 - 11 - 13 - 27
30 - 38 - 51 - 56 - 65
73 - 75 - 77 - 78 - 79
80 - 91 - 92 - 95 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1780
24/04/2018
Primeiro sorteio 
16 - 28 - 36 - 37 - 42 - 45
Segundo sorteio
11 - 13 - 18 - 19 - 24 - 46

Federal
Extração n° 05277
20/04/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   89397      1.000.000,00
2º  79274            13.000,00 
3º  32249            12.000,00
4º  07366            10.000,00
5º  44304           9.489,000

Operação contra 
fumaça de caminhões 
multa 731 veículos

Uma operação da 
Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo 
(Cetesb) e da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
multou nesta terça (24) 731 
veículos movidos a diesel 
em 22 pontos do estado. 

A ação deu início à Ope-
ração Inverno 2018, que 
vai intensifi car a fi scaliza-
ção para evitar episódios 
críticos de poluição do ar. 
Foram fi scalizados 35.988 
caminhões.

 “A ideia central é tole-
rância zero com fumaça 
preta. É impedir que a 
fumaça preta e o material 
particulado que ela contém 
atinjam o pulmão das 
pessoas, prejudiquem a 
saúde. Até o fi nal da Ope-
ração Inverno, estaremos 
repetindo esse megaco-
mando em mais ocasiões, 
em diversos pontos es-
tratégicos espalhados no 
estado”, disse o secretário 
de Meio Ambiente, Maurí-
cio Brusadin.

Os fi scais têm à dispo-
sição duas formas para 
identifi car se o veículo 
está emitindo fumaça fora 
das normas ambientais: o 
uso de aparelhos denomi-
nados opacímetros, que 
verifi cam as emissões que 
saem diretamente dos 
tubos de escapamento, ou 
a aplicação da escala de 
Ringelmann, uma cartela 
em que se faz a compa-
ração visual da cor da fu-
maça com tons impressos, 
permitindo a constatação 
de irregularidade.

 O valor da multa básica 
é de R$ 1.542. No caso de 
reincidência, o valor da 
multa dobra. 

No entanto, os motoris-
tas autuados podem obter 
redução de 70% no valor 
da multa se levarem os 
veículos até uma ofi cina 
cadastrada pela Cetesb 
para uma regulagem no 
motor, que posteriormente 
tem de ser comprovada na 
agência ambiental paulista. 

André Lessa/Estadão
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STT realiza testes operacionais para a
implantação de faixa no Santos Dumont

EMTU analisa dez propostas 
para a implantação de corredor 
de ônibus entre Guarulhos e ABC

Antônio Boaventura

Nesta quarta-feira (25), a 
Secretaria de Transportes e 
Trânsito (STT) realiza testes 
operacionais para implan-
tação de faixa exclusiva 
para circulação de ônibus 
nas imediações da avenida 
Santos Dumont, localizada 
na região de Cumbica. A 
Associação dos Empre-
sários de Cumbica (Asec) 
questiona os impactos 
desta transformação no 
viário em virtude do tráfego 
de veículos pesados.

“Um dos objetivos da Asec 
é minimizar os impactos no 
trânsito em virtude da obra. 
Podemos colaborar com 
sugestões e alternativas 
por estarmos ali no dia a 
dia. Também questionamos 
sobre o projeto, como fi cará, 
prazo da obra e quais serão 

os benefícios para quem 
depende da avenida Santos 
Dumont”, disse o presidente 
da entidade, Júnior Araújo.

A ação tem como crono-
grama e itinerário a avenida 
João Veloso da Silva, 
extensão compreendida 
entre a avenida Monteiro 
Lobato até o rua Cariri-Acu 
(sentido Centro-Bairro), na 
Cidade Jardim Cumbica, no 

período das 6h às 9h e das 
17h às 20h. Nesses dias, os 
estacionamentos e paradas 
fi cam proibidas no lado 
direito da via das 6h às 20h.

“Queremos também 
participar diretamente 
dos projetos, estudos e 
acompanhamento da obra. 
Entendemos que algumas 
coisas poderiam ser dife-
rentes, como por exemplo, 

os métodos para minimizar 
o transtorno no trânsito na 
região”, explicou Araújo. 

De acordo com a STT, 
os testes determinarão a 
viabilidade de uma faixa de 
rolamento exclusiva para a 
circulação de coletivos, que 
irá benefi ciar a operação 
de 12 linhas municipais, que 
transportam aproximada-
mente 9 mil usuários.

Ulisses Carvalho

A Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos 
(EMTU) está analisando 
dez empresas e consór-
cios que apresentaram a 
proposta para o projeto de 
implantação do corredor 
de ônibus entre Guaru-
lhos e a região do ABC. O 
resultado da licitação está 
previsto para o mês de 
maio deste ano, de acordo 
com a EMTU. 

A obra do corredor será 
dividida em dois trechos, 
sendo o primeiro em Gua-
rulhos, que contará com 
seis estações de embarque 
e desembarque, além de 
contar com a ampliação do 
Terminal Parque Cecap e 
mais 7,7 km de adequação 
viária entre os trechos das 
avenidas Monteiro Lobato 
e rodovia Ayrton Senna. 

O segundo trecho deverá 
percorrer a avenida Jacu 

Pêssego, com 14, 4 km de 
extensão, previsto para 
chegar até o Terminal Me-
tropolitano de São Mateus, 
divisa com a cidade de San-
to André, no ABC paulista. 

“O início das obras 
dependerá da defi nição de 
recursos orçamentários”, 
afi rmou em nota a EMTU 
sobre o corredor BRT 
Metropolitano Perimetral 
Leste. A empresa que ven-
cer a licitação será respon-
sável por toda a instalação 
das estações, sinalização e 
iluminação da via. 

Além de melhorar o trajeto 
dos usuários, o objetivo da 
empresa também é facilitar 
o deslocamento para quem 
deseja sair do ABC paulista 
até o Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo-Guarulhos. 
Existe também a possibilida-
de de ser criada uma linha 
expressa, com apenas três 
paradas pelo corredor. 

IMPACTO: A Asec questionou os impactos viários em virtude do tráfego de veículos pesados pela região

Venha conhecer a

Cinemark - Sala 02
Shopping Internacional de Guarulhos

Inauguração: 26 de abril

www.eniac.com.br | (11) 2472-5500



www.guarulhoshoje.com.brcidade

Quarta-feira, 25 de abril de 20184

Manobra evita convocação de Marina 
Silva, e reunião da CEI é encerrada

CONVOCAÇÕES: A reunião decidiria ainda pela oitiva de Paulo Zhu e da cooperativa de crédito citada nos áudios Esvaziamento do plenário 
provoca o encerramento 
da sessão desta terça

A sessão da Câmara 
Municipal foi encerrada 
na tarde desta terça-
-feira (24) por falta de 
número suficiente de 
parlamentares em 
plenário. Neste caso é 
necessário a presença 
de 18 vereadores.

O esvaziamento do 
plenário teria ocorrido 
por conta das declara-
ções, nesta segunda-
-feira (23), do secretário 
Municipal de Saúde, 
Sérgio Iglesias, que cha-
mou os vereadores de 
omissos, em especial os 
que compõe a comissão 
de saúde do Legislativo 
nas questões que envol-
vem a saúde pública. 

O líder do governo 
na Câmara, vereador 
Eduardo Carneiro, ne-
gou que a sessão tenha 
deixado de ser realizada 
por conta das declara-
ções do dirigente de 
Iglesias. Mas, admite 
que o assunto poderia 
gerar alguma polêmica 
no decorrer dos traba-
lhos.

“Apesar das declara-
ções um tanto polêmi-
ca e interpretada por 
alguns vereadores como 
uma forma inadequada 
de expor, acho que foi 
pouco político e mais 
técnico. O (Sérgio) 
Iglesias tem todo nosso 
respeito, e obviamente 
que iria ocorrer um cer-
to embate. Nós estáva-
mos na sessão, mas não 
tinha o número mínimo 
para começar a sessão, 
e por isso foi encerra-
da”, explicou Carneiro.

Constava na pauta de 
votação desta terça-
-feira 17 requerimentos 
para deliberação no 
Grande Expediente e 
três projetos, como o PL 
1470/2018, do vereador 
Laércio Sandes (DEM), 
que cria o Programa 
Escola Sem Partido. 
Por conta deste impre-
visto, Eduardo Soltur, 
presidente da Câmara, 
convocou sessão extra-
ordinária para a próxima 
quinta-feira (26).

 (A. B.)

Antônio Boaventura

Com pouco mais de 30 
dias para seu encerramen-
to, a Comissão Especial de 
Inquérito (CEI) que investiga 
suposta extorsão envolven-
do o vice-prefeito Alexandre 
Zeitune (Rede) teve sua 
sessão desta terça-feira (24) 
encerrada por número insu-
fi ciente de parlamentares no 
plenário. 

Desta forma, os verea-
dores deixaram de votar a 
convocação da presidenciá-
vel Marina Silva, presidente 
nacional da Rede, que 
foi citada nos áudios que 
desencadearam a instalação 
da CEI.

Também seria analisada 
a convocação do empresá-
rio chinês Zhu Xiao Yang, 
conhecido como Paulo Zhu, 
que compareceu à Câmara 
nesta semana para protoco-
lar documento, e a convo-
cação de representante da 
cooperativa de crédito citada 
nos áudios.

Além do vereador Marcelo 
Seminaldo (PT), presiden-
te da comissão, estavam 
presentes os parlamentares 

Serjão Inovação (PSL), Carol 
Ribeiro (MDB), Acácio Portela 
(PP), Moreira (PTB), Genilda 
Bernardes (PT), Eduardo 
Carneiro (PSB) e Toninho da 
Farmácia (PSD). Para que 
a sessão seja realizada é 
necessário a presença de 6 
dos 11 integrantes da CEI. 

Segundo apurou o HOJE, 
houve consenso entre os 
vereadores para que os 

trabalhos fossem encerrados 
em função da entrega de 
documentos feita pelo em-
presário chinês, que seriam 
de interesse do colegiado. 
No entanto, Seminaldo 
afi rmou que o cancelamento 
da sessão não atrapalha o 
andamento do processo que 
expira no dia 29 de maio.

“Vamos ver quais são 
esses documentos que ele 

protocolou para poder fazer 
tudo de uma vez. Na medida 
em que a gente vai fazendo 
as coisas, isso pode ser pre-
judicado. Dependendo do 
que ele trouxe e se tiver que 
ouvir alguém antes, a gente 
não tem prejuízo. Posso 
chamar uma extraordinária e 
o pessoal pediu para esperar 
e ver o conteúdo”, concluiu 
o petista. 

De zero a treze
O Sindicato dos Servido-

res pleiteia 13% ( justo 13, 
o número que o prefeito 
Guti detesta…) de reajuste 
à categoria. O secretário 
Kamei (Gestão) depende 
do secretário Peterson 
(Fazenda). A infl ação do 
período deve fechar em 
cerca de 3%...

Vai saber
Chamou a atenção: em vez de um advogado ou 

o�  ce-boy, o empresário Paulo Zhu compareceu 

ontem cedo na Câmara e protocolou documento 
destinado à CPI do Grampo. Será que ele queria 
ser visto  ou não confi a em ninguém?...

Vale o escrito?
O documento é uma 

espécie de depoimento. 
Paulo Zhu Xiao contesta as 
declarações de Alexandre 
Zeitune (REDE) - que teria 
sido cliente do vice-prefeito 
como advogado ou tido 
negócios. Óbvio que Zhu 
tenta assim dar um Xiao na 
ideia de depor pessoal e 
verbalmente à CPI…

O tempo dirá
Diante do documento, a maioria governista dos 

vereadores da CPI preferiu esvaziar a reunião e 
pedalar para depois do feriadão. Os mais otimistas 
acreditam que até lá Zeitune possa renunciar. Eu 
não acredito...

Pressão alta
À tarde não houve sessão porque a maioria gover-

nista resolveu não dar oportunidade aos vereadores 
petistas de tripudiar sobre a polêmica crítica do secre-
tário Sérgio Iglesias (Saúde) aos vereadores. Mas não 
faltam edis da base pedindo a cabeça do secretário…

Vai que cola
O líder do Governo, o mé-

dico Eduardo Carneiro (PSB), 
mais um vez afi rma que não 
aceita ser secretário de Saú-
de. O nome da diretora Ana 
Cristina Kantzos volta a ser 
cogitado. Há quem defenda 
que o administrador hospita-
lar Eduardo Kamei, secretário 
de Gestão, seja remanejado…

Climão
Fontes ligadas ao deputado estadual Alencar (PT) 

contestam que ele esteja por trás da debandada da 
ex-vereadora Marisa de Sá do PT para o PCdoB. Pelo 
contrário: ele fi cou é muito irritado…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Com estada no HMU, secretário sugere 
criação do gabinete itinerante da Saúde

GABINETE: O secretário Sérgio Iglesias transferiu o seu gabinete para o HUM onde irá despachar por dez dias Governo deve abrir licitação para 
unidades gerenciadas pelo Gerir

A menos de 10 dias do 
encerramento do contra-
to com o Instituto Gerir, 
que administra no muni-
cípio o Hospital Munici-
pal de Urgências (HMU), 
Hospital Municipal da 
Criança e do Adolescen-
te (HMCA) e Policlínica 
Paraventi desde maio do 
ano passado, a prefei-
tura deve promover a 
abertura de processo de 
licitação para a gestão 
daquelas unidades.

O HOJE obteve a 
informação de que este 
procedimento está em 
estudo, sem que haja 
qualquer prazo para 
sua publicação ou se há 
tempo hábil para concluir 
todo processo até o en-
cerramento do contrato 
com a entidade goiana. 

Contudo, não está des-
carta a possibilidade de 
a prefeitura prorrogar o 
contrato com o Instituto 

Gerir.
Para não interromper 

as atividades, existe a 
possibilidade de realizar 
o processo de contrata-
ção de forma individual, 
diferente do modelo ado-
tado pela atual gestão 
no ano passado, quando 
repassou a administra-
ção do HMU, HMCA e da 
Policlínica Paraventi. O 
valor do acordo entre as 
partes é de pouco mais 
de R$ 162 milhões por 
ano.

A reportagem apurou 
que a instituição do es-
tado de Goiás pediu um 
reajuste de quase 100%. 

A prestação de ser-
viço deixaria de ter o 
valor mensal de R$ 13,5 
milhões e passaria a ser 
de R$ 25,5 milhões. O 
Instituto Gerir optou por 
não comentar o assunto, 
assim como o governo 
guarulhense. (A. B.)

Antônio Boaventura

Começou nesta terça-feira 
(24) a estada do secretário 
Municipal de Saúde, Sérgio 
Iglesias, no Hospital Municipal 
de Urgências (HMU), admi-
nistrado pelo Instituto Gerir. 
Por determinação do prefeito 
Guti (PSB), ele irá despachar 
na unidade até o dia 3 do 
próximo mês para avaliar 
e acompanhar o cotidiano 
do hospital com a missão 
de buscar soluções para os 
problemas existentes, em 
especial, a superlotação. 

O HOJE acompanhou 
Iglesias no primeiro dia da 
mudança de seu gabinete. 
Ele defendeu a criação do 
gabinete itinerante da saúde.

“Ao final dos dez dias tere-
mos de apresentar um relató-
rio ao prefeito, e isso vai ser 
tão positivo que ele irá fazer o 
gabinete itinerante da saúde, 

que talvez seja uma ótima 
ideia. Nós temos os indicado-
res técnicos do hospital, que 
é muito importante. Queixas 
pontuais, ainda mais com a lo-
tação que tem o HMU sempre 
existirão”, observou. 

Segundo a administração 
municipal, desde que o 
instituto goiano assumiu a 
administração do hospital 
do HMU, há quase um ano, 
a taxa de mortalidade na 
Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) baixou cerca de 60%. 
Outro destaque diz respeito 
ao aumento de aproximada-
mente 20% nos atendimen-
tos de urgência, que hoje 
ultrapassam 15 mil por mês. O 
número de cirurgias realiza-
das também cresceu em 25% 
nesse mesmo período.

“Chegamos à conclusão de 
que seria muito interessante 
ter esta aproximação, tendo 
em vista as queixas que 
poderiam estar acontecendo 

em torno da instituição. Nós 
já temos uma atuação junto 
ao Gerir e ao HMU há algum 
tempo”, disse.

Iglesias entende que é 
necessário se aproximar da 
administração de outras uni-
dades de saúde do município 
para que possam trabalhar os 
mais diversos casos em con-
junto, além de ressaltar que 
uma de suas preocupações 
está voltada para a qualidade 
do acolhimento dos pacientes 
no HMU. “Vamos conversar 
com os pacientes e avaliar 
o acolhimento de cada um 
deles. Colocamos em uma 
reunião pontos onde pode-
mos melhorar nestes dez 
dias. Temos pacientes que 
dependem da Secretaria de 
Ação Social e estamos com 
problemas sério quanto à falta 
de cadeiras de hemodiálise”, 
concluiu.
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Questão aeroportuária é tema de reunião 
entre prefeitura e Consulado da Rússia

Com a fi nalidade de 
ampliar as relações para 
a promoção de oportu-
nidades com relação ao 
aeroporto e, por conse-
quência, para o desen-
volvimento do município, 
o prefeito Guti se reuniu 
com cônsul geral da Rús-
sia no Brasil, Yury Lezgint-
sev nesta segunda-feira, 
dia 23, no Paço Municipal.

O Aeroporto Inter-
nacional Governador 
André Franco Montoro 
é o mais movimentado 

da América Latina, com 
capacidade para receber 
mais de 40 milhões de 
passageiros por ano. Com 
isso, Guarulhos tornou-
-se a principal porta de 
entrada do Brasil. No 
encontro, Guti defendeu 
que o município possui 
“ótimas oportunidades de 
negócios para importar e 
exportar” e propôs a ideia 
de estabelecer Guarulhos 
como uma cidade irmã 
de uma russa de mesmo 
potencial.

[ bloco de notas ]

Avenida Paulo Faccini recebe 
a Corrida do Fogo neste domingo

Com objetivo de celebrar 
os serviços prestados pelo 5º 
Grupamento de Bombeiros à 
população guarulhense, neste 
domingo, dia 29, acontece a 
2ª edição da Corrida do Fogo. 
A largada será na avenida 
Paulo Faccini, às 7h30, em 
frente ao Bosque Maia. A 
primeira edição da compe-
tição aconteceu em 25 de 
junho do ano passado, com a 
participação de cerca de 900 
atletas. 

Manoel de Souza venceu na 
categoria Geral Masculino, no 
percurso de 5 km, e Adilson 
de Santana foi o campeão 
nos 10 km. No Feminino 
Geral, Ana Imperador fez 
o melhor tempo e venceu 
os 5 km, e Maria Margarida 
chegou primeiro lugar nos 10 
km. Já na categoria Militar, no 
masculino, Cristian Lopes foi 
o vencedor nos 10 km, e no 
Feminino, Adriana Pedroso foi 
campeã.

A Prefeitura de Guarulhos 
concluiu neste sábado (21) a 
revitalização de um trecho 
de 1,9 mil m² da Praça da 
Pretinha, também conhecida 
como Praça do Pantanal, na 
rua Antônio Alexandre de 
Araújo, Jardim Rosana. Na 
oportunidade, o prefeito Guti 
esteve no local para conferir 
o resultado do projeto reali-
zado pelo Departamento de 
Manutenção e Conservação 
da Secretaria de Serviços 
Públicos, e executado com 
apoio das secretarias de 

Meio Ambiente (SEMA), 
Obras, Transportes e Trânsi-
to (STT) e da Proguaru.

A intervenção incluiu 
melhorias do passeio, rebai-
xamento de guias, criação 
de baias de estacionamento 
para dez veículos, reforma 
do playground, instalação 
de oito mesas de concreto, 
com quatro bancos cada, e 
paisagismo completo. Uma 
mina d’água existente no 
local também foi recuperada 
e o lago recebeu carpas e 
foi cercado.

Prefeitura revitaliza Praça do
Pantanal, no Jardim Rosana

Divulgação Divulgação

Prefeitura de Guarulhos promove
aula inaugural de cursos do CTMO

O Salão de Artes do Ada-
mastor foi palco das aulas 
inaugurais dos cursos 
de formação profi ssional 
oferecidos pela Secretaria 
do Trabalho de Guarulhos. 
O evento reuniu cerca 
de 450 alunos de cursos 
que serão realizados pelo 
Centro de Treinamento de 
Mão de Obra (CTMO).

Durante a atividade, a 
secretária do Trabalho, 
Telma Cardia, apresentou 
as funções, diretrizes e 

programas de sua Pasta 
aos novos estudantes. Já 
a coordenadora geral do 
Cidap (Centro de Inclusão 
Digital), Clara Ohtsukai, re-
alizou uma palestra e lem-
brou aos alunos da força 
de vontade, determinação 
e o empenho que cada 
um deve ter no seu curso 
e sobre a importância da 
real qualifi cação profi ssio-
nal para conseguir uma 
colocação no mercado de 
trabalho.

A equipe infanto-juvenil 
feminina da APROV/Gua-
ru estreou neste sábado 
(21), no ginásio da Ponte 
Grande, na 20ª edição 
da Copa Sindiclube de 
Voleibol, com vitória de 
3x0 sobre a equipe do 
Arydevom, de Mauá, com 
parciais de 25/13, 25/14 
e 25/23. Na próxima 
rodada, as meninas da 
APROV/Guaru recebem 
o São Paulo F.C., nesta 
quarta-feira (25), às 18h, 
no ginásio da Ponte 
Grande.

Apesar da certa facilida-
de encontrada nos dois 
primeiros sets, a equipe 
teve que se superar para 
virar o placar nos últimos 
pontos do terceiro set. 

“O time jogou bem nos 
dois primeiros sets, mas 
no terceiro, o adversário 
teve uma boa sequência 
de saques, por isso, fi ca-
mos em desvantagem no 
placar. Aos poucos, fomos 
revertendo a diferença 
até virar o jogo e fechar 
em 3 a 0”, disse o técnico 
Silvio Craveiro

Aprov/Guaru estreia com vitória na
Copa Sindiclube de Vôlei Feminino

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

O desenvolvimento
que precisamos!

Sexta (27), reuniremos no Colégio Eniac, Guarulhos, 
dirigentes sindicais, movimentos religiosos, líderes em-
presariais e poder público com dois objetivos. Primeiro: 
começar a traçar um plano de ação da sociedade em 
prol do desenvolvimento local. Segundo: articular as 
forças da sociedade em torno da ideia do crescimento, 
emprego, renda e da inclusão social.

Um dos palestrantes será Clemente Ganz Lúcio, 
diretor-técnico do Dieese. O Dieese é o departamento 
criado pelo sindicalismo, há mais de seis décadas, para 
assessorar nas campanhas salariais e nos orientar no 
campo econômico. O Dieese tem uma posição progres-
sista, de confronto com o modelo neoliberal.

Nesta semana, o Dieese publicou estudo onde aponta 
o crônico problema da falta de crédito. O levantamento 
mostra que - comparado a janeiro de 2014 - houve re-
dução real de 11,3% no crédito, “principalmente devido 
à redução dos fi nanciamentos para as empresas”. Ou 
seja, queda para o setor produtivo, ajudando a travar a 
economia.

De 2008 e 2013, o crédito se expandiu 105%, aumen-
tando 104% para pessoas físicas e 105% às jurídicas. Ex-
plica o Dieese: “Em função da determinação do governo 
federal, em 2008, de utilizar os bancos públicos para 
elevar crédito e aquecer o mercado interno, gerando 
expansão da produção, do emprego e da renda”. Mas 
isso mudou. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, 
reduziu drasticamente a concessão de empréstimos.

Em 2014, o desemprego era de 6,8%, subindo pra 
12,7% em 2017, com 6,5 milhões de desempregados 
a mais. Ou seja, a alta no desemprego e a queda da 
renda do trabalhador, junto com infl ação alta em 2015 
e 2016, reduziram o consumo das famílias e a procura 
por empréstimos. Mas os lucros bancários não pararam 
de crescer: em 2017, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil e Santander lucraram R$ 77 bi 
(33,5% sobre 2016). Apenas com a receita de serviços 
e tarifas, aumentaram em 10% seus ganhos sobre 2016. 
Ou seja, o desemprego sobe, o crédito encolhe o setor 
produtivo se descapitaliza e o País empobrece. Só 
quem ganha, cada vez mais, é o setor fi nanceiro, que 
nada produz.

A economia não é um mundo abstrato. Ela é concreta. 
Seus acertos ou erros infl uem na vida das pessoas. A 
Fundação Abrinq acaba de publicar um estudo chocan-
te: mais de 40% dos brasileiros de até 14 anos vivem 
na pobreza - isso dá 17,3 milhões de jovens. A pobreza 
extrema alcança 5,8 milhões de crianças e jovens. Em 
Guarulhos, os problemas também são gigantescos e 
as políticas públicas têm mostrado pouca efi ciência em 
seu combate. Há, portanto, de mudar esse quadro. E as 
forças vivas da sociedade é que podem indicar cami-
nhos. É o que buscaremos fazer sexta, dia 27. Você está 
convidado, a partir das 9 da manhã. 11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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FINAL DE SEMANA: O próximo sábado (28) será marcado por eventos

ADIFFERENZAODONTOLOGIA
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Em 2016, uma pesquisa 
apresentada pelo Minis-
tério do Esporte apontou 
que 45,9% dos brasileiros 
não praticam nenhuma 
atividade física. No mes-
mo ano, o Ministério da 
Saúde revelou que uma a 
cada cinco pessoas estão 
acima do peso, no Brasil. 
Diante desses dados, o 
Movimenta Saúde busca 
desenvolver ações de 
prevenção de doenças e 
promoção à saúde com o 
intuito de intervir nos prin-
cipais fatores de riscos 
e melhorar a qualidade 
de vida da população. 
Com isso, Abril Vermelho 
será o mês dedicado à 
atividade física e práticas 
corporais.

Todas as unidades bá-
sicas de saúde (UBS) or-
ganizarão o ambiente de 
trabalho bem como suas 
ações com ênfase nessa 
temática, como atividades 
físicas extra-muro, rea-
lizada em lugares como 
o Parque Fracalanza; 
palestras sobre os benefí-

cios da prática esportiva, 
orientação sobre cami-
nhada e sedentarismo; 
yoga, zumba e outras 
danças; além de jogos e 
atividades lúdicas, circuito 
funcional, hortoterapia 
entre outras ações.

O Dia D ocorreu na 
sexta-feira (20), quando 
essas ações foram intensi-
fi cadas nas UBS. 

Além disso, haverá tam-
bém a Corrida Movimenta 

Saúde, em parceria com 
a K10, que foi realizada 
neste domingo (8), das 8h 
às 10h, no Bosque Maia. 

Nesse mês, a progra-
mação aos sábados 
do Movimenta Saúde 
também será intensifi cada 
e, diferente dos meses 
anteriores, serão reali-
zadas atividades físicas 
simultaneamente em dois 
locais. Segue programa-
ção abaixo:  

Movimenta Saúde organiza o Abril 
Vermelho dedicado à atividade física
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PROGRAMAÇÃO MOVIMENTA SAÚDE

Abril Vermelho - Mês da Atividade Física

DATA
ATIVIDADES

8h às 11h
LOCAL

28/04 Sáb

Circuito funcional
CEU Paraíso - Alvorada
Rua Dom Silvério, s/n° - Vila 
Paraíso

Circuito funcional 
e Corrida

Estádio da Ponte Grande
Avenida Domingos Fanga-
niello, 317 - Vl Melliani
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Ex-executivo da Volkswagen dá painel de 
planejamento estratégico na ACE-Guarulhos

Na noite desta terça-feira, 
24/04, logo após a reunião 
de diretoria na ACE-Guaru-
lhos, associados e diretores 
participaram de um painel 
de planejamento estratégi-
co elaborado por José So-
ler, que foi diretor nacional 
de vendas da Volkswagen. 
A reunião desta semana 
marcou, também, a posse 
de Fernando Mauro Trezza, 
da TV Guarulhos, como di-
retor de Novos Associados 
da entidade.

Soler afi rmou que a ideia 
inicial era a de que sua 
apresentação fosse uma 
palestra. “O Paneque me 

convidou para uma pales-
tra, mas eu sugeri que fosse 
feito um painel, um grupo 
de trabalho com a interação 
de todos os presentes, 
porque assim o conteúdo é 
melhor absorvido”, avaliou.

Para o presidente William 
Paneque, a apresentação 
do executivo acrescentou 
muito aos empresários. “A 
experiência e vivência de 
mercado que o Soler tem 
podem mostrar a todos nós 
como enfrentar os desafi os 
da gestão de uma empre-
sa de maneira muito mais 
prática e correta”, disse. “O 
empresário brasileiro não 

está acostumado a planejar 
estrategicamente seu negó-
cio. Por isso, quebra antes 
dos três anos de atividade”, 
apontou Soler.

O executivo disse, ainda, 
que a ACE é o local para 
que o empresário se de-
senvolva. “Estamos vendo 
que nesse ano a economia 
já dá sinais de melhora. 
Continuando assim, em 
2019 e 2020, o Brasil cres-
ce de vez e o empresário 
precisa estar preparado. E 
a ACE é quem pode ajudar 
esse empresário a enxer-
gar o caminho a percor-
rer”, acredita Soler.

MULTINACIONAL: O ex-diretor nacional de vendas José Soler afi rma que entidade é o local ideal para o empresário fazer seu negócio prosperar

ACE-Guarulhos 
certifica novos e 
antigos associados

Novos e antigos asso-
ciados da ACE-Guarulhos 
receberam placas com cer-
tifi cado de fi liação na noite 
desta terça-feira, 24/04, 
durante reunião da diretoria 
executiva. As homenagens 
foram conferidas às empre-
sas Brasil Serviços Manuten-
ção e Segurança, Diferencial 
Print, Fina Rosa Modas e Flor 
Acessórios e Unhas.

O presidente William Pane-
que saudou os associados e 
reforçou o convite para que 
possam conhecer melhor a 
estrutura da entidade. “São 
diversos serviços oferecidos 
para melhorar o negócio de 
vocês. Espero que vocês usu-
fruam de toda a estrutura que 
está à disposição”, afi rmou.

“Estou chegando agora 
e espero ampliar meu ne-
tworking, divulgando minha 
empresa tanto para asso-

ciados, como para o público 
em geral”, disse José Brasil 
Neto, da Brasil Serviços. 
“Nós temos o ACCelular, 
que tem facilitado bastante. 
Além disso, também quere-
mos ampliar nossa relação 
com outras empresas”, 
afi rmou Diego Mendes, da 
Diferencial Print.

“Espero ampliar meu 
mercado aqui em Guarulhos 
com a ajuda da ACE. E tam-
bém espero que a entidade 
ajude a fortalecer cada vez 
mais o comércio da cidade”, 
projetou Noely dos Santos 
Félix, da Fina Rosa Modas. 
“Eu precisei de auxílio com 
registro de marca e fui bem 
atendida. Agora, planejo 
divulgar minha marca junto 
aos associados e ao público 
externo”, afi rma Flórida Car-
mênia de Oliveira Souza, da 
Flor Acessórios e Unhas.
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UTILITÁRIO: A tonalidade está há muito tempo fora do portfólio da marca no Brasil

A Ford inovou no lança-
mento do EcoSport Storm, 
versão 4WD do utilitário 
esportivo, com a esco-
lha de uma nova cor, o 
marrom Trancoso metá-
lico, tonalidade há muito 
tempo fora do portfólio da 
marca no Brasil. 

O Ka FreeStyle, futuro 
utilitário compacto, tam-
bém foi exibido em um 
protótipo na cor bronze, 
sinalizando uma tendên-
cia no segmento.

Por ser a cor da terra e 
da madeira, o marrom é 
normalmente associado à 
natureza e estilo de vida 
saudável. Pode represen-
tar também seriedade, 
maturidade, segurança e 
prosperidade material. 

No utilitário esportivo, 
os tons de cobre naturais 
acenam para o estilo de 

vida ao ar livre.
“Para o lançamento do 

Storm, queríamos uma cor 
atual, diferente da paleta 
de tons neutros do setor 
e que se destacasse na 
multidão sem ser vibrante 
demais”, explica Adília 
Afonso, supervisora de 
Design da Ford América 
do Sul. 

“Escolhemos esse tom 
quente e trabalhamos 
com o fornecedor de tinta 
para enriquecê-lo com 
partículas de pérola, que 
acrescentam luminosida-
de.”

Assim, dependendo do 
ângulo de visão, a tona-
lidade muda e cria um 
aspecto rico em efeitos. 
A beleza da cor marrom 
Trancoso não está somen-
te nela mesma, mas no 
fato de valorizar os planos 

e ângulos do veículo, 
destacando as suas linhas 
de caráter.

Já o nome Trancoso foi 
uma homenagem à Bahia, 
estado onde está instala-
da a fábrica do EcoSport 
e o Ka. Ele é inspirado nas 
famosas falésias da praia 
de Trancoso, que são a 
marca registrada da bela 
cidade do sul do estado, 
antigo povoado fundado 
pelos colonizadores por-
tugueses no século 16.

O SUV equipado com 
motor 2.0 Flex, tração in-
teligente 4WD e transmis-
são automática oferece 
também como opções as 
cores branco Ártico sóli-
do, prata Dublin metálico 
e preto Bristol perolizado, 
combinadas com elemen-
tos em preto e prata e 
grafismos exclusivos.

Ford Ecosport Storm: 
nova cor marrom revela 
tendência ligada à 
natureza e vida saudável

Foto: Divulgação
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Lucas Gonçalves Dantas, estado civil 
solteiro, profi ssão padeiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
outubro de mil novecentos e noventa 
e três (31/10/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Julião Pereira Dantas e 
de Maria Aparecida Perez Gonçalves 
Dantas.
Jéssica de Oliveira Cedraz, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida em Capim Grosso, BA no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
e quatro (11/01/1994), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Geraldo da Silva 
Cedraz e de Gertrudes Selma Soares 
de Oliveira.

Airton Santos Lopes, estado civil di-
vorciado, profi ssão policial militar, nas-
cido em São Paulo, SP no dia primeiro 
de outubro de mil novecentos e ses-
senta e seis (01/10/1966), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Sebastião Lopes e 
de Euzebia Santos Lopes.
Maria Elisa de Matos, estado civil 
divorciada, profi ssão esteticista, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de setembro de mil novecentos e 
oitenta e um (29/09/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Maria de Lourdes 
Matos.

Lucas Guilherme de Macedo, es-
tado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(14/09/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valdecir Guilherme de Macedo 
e de Fabiana de Almeida.
Estefani da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quin-
ze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e sete (15/12/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Luciê Correia 
da Silva.

Guilherme Ferreira de Lima, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de junho de mil novecentos e noventa 
e seis (23/06/1996), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Risonaldo Severino de 
Lima e de Maria José Ferreira de Lima.
Nathalia Cristiana Castilho Lima, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de maio de mil novecentos e noventa 
e oito (01/05/1998), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Evangevaldo Pereira Lima 
e de Cibele Cristiana Castilho.

Josemir de Almeida Pinto Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão piloto de 
aeronaves, nascido em Brasília (Reg. 
2º Ofício), DF no dia vinte e cinco de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(25/01/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Josemir de Almeida Pinto e de 
Ana Maria Paiva Antunes de Almeida.
Érika Yuri Nonaka, estado civil soltei-
ra, profi ssão engenheira, nascida em 
Distrito São Miguel Paulista, São Pau-
lo, SP no dia vinte e sete de novembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(27/11/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Jorge Katosi Nonaka e de Tania 
Keiko Otsubo Nonaka.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Anselmo Gonçalves Lourenço, es-
tado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vin-
te e seis de maio de mil novecentos e 
oitenta e um (26/05/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Antonio Gonçalves 
Lourenço e de Maria Helena Marques 
Lourenço.
Alice Macedo de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão agente de proteção, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de junho de mil novecentos e 
setenta e oito (17/06/1978), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio de Oliveira 
e de Auta Dias Macedo.

Paulo Edgilson Jacson, estado civil 
solteiro, profi ssão desenhista, nascido 
em Barbalha, CE no dia trinta de março 
de mil novecentos e sessenta e nove 
(30/03/1969), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Jacson e de Helena 
Patricio.
Audriene Camila Lourenço Teixeira, 
estado civil solteira, profi ssão vende-
dora, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e 
oitenta e um (04/08/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Paulo de Almeida 
Teixeira e de Neusa Lourenço Teixeira.

Dimas Luis Martins, estado civil sol-
teiro, profi ssão ofi cial administrativo, 
nascido em São José dos Campos (1º 
Subdistrito), SP no dia dezoito de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (18/12/1988), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Dimas Martins e de 
Maria Ribeiro de Campos Martins.
Carolline Faustino Bezerra, estado 
civil solteira, profi ssão profi ssional de 
educação fi sica, nascida em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Casa Verde), SP no 
dia dezoito de julho de mil novecentos 
e oitenta e nove (18/07/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Laercio Fidelis 
Bezerra e de Lucimar de Mello Faus-
tino Bezerra.

Jaimilton Santos Laudelino, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Coaraci, BA no dia vinte e 
quatro de novembro de mil novecentos 
e noventa e três (24/11/1993), residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de João Laudelino Santos e de Valdiná 
Cardoso Santos.
Alana dos Santos Bispo, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Salvador (Reg. Subdistrito Vitória), BA 
no dia três de junho de mil novecentos 
e noventa e nove (03/06/1999), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco 
Bispo dos Santos Júnior e de Elisânge-
la dos Santos.

Weverton Oliveira de Sousa, estado 
civil solteiro, profi ssão barbeiro, nas-
cido em Francisco Morato, SP no dia 
vinte e seis de julho de mil novecentos 
e noventa e quatro (26/07/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Jose Ro-
berto Oliveira de Sousa e de Creudes 
Santos de Oliveira.
Tayra Lopes Coelho, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de julho 
de mil novecentos e noventa e seis 
(15/07/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Wanderley Vidal Coelho e de 
Eliane da Silva Lopes Coelho.

Marcelo Souza Candido, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista autôno-
mo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e um (09/02/1971), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Cilso Candido e de 
Maria Pedrosa Candido.
Solange Xavier Bezerra, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (21/12/1988), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Inacio Honorato 
Bezerra e de Josefa Petronila Xavier 
Bezerra.

Anderson de Oliveira Freitas, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de car-
gas, nascido em Guarulhos, SP no dia 
cinco de novembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (05/11/1984), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Mariano de 
Freitas e de Regina Celia de Oliveira 
Freitas.
Paula Aparecida de Jesus Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascida em Livramento de 
Nossa Senhora, BA no dia seis de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e três 
(06/06/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Elias Cândido da Silva e de Irani 
Joana de Jesus Silva.

Emerson Samir Canossa, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nasci-
do em Subdistrito Vila Prudente, São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de agos-
to de mil novecentos e setenta e oito 
(26/08/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Renato Leopoldo Canossa e de 
Nilva Gonçalves Canossa.
Paula Lopes da Silva, estado civil di-
vorciada, profi ssão advogada, nascida 
em Guarulhos, SP no dia oito de abril 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(08/04/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Divardo Lopes da Silva e de 
Deusa Aparecida Marques da Silva.

Raimundo Sobreira de Oliveira, esta-
do civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Lavras da Man-
gabeira, CE no dia vinte de setembro 
de mil novecentos e sessenta e cinco 
(20/09/1965), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Luiz Gonzaga de Oliveira e de 
Luiza Sobreira de Oliveira.
Josefa Messias Alves, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em Caruaru, PE no dia dez de 
março de mil novecentos e setenta e 
dois (10/03/1972), residente e domici-
liada em Subdistrito Tucuruvi, São Pau-
lo, SP, fi lha de João Messias Alves e de 
Virgilia Josefa Alves.

Jefferson Marlon de Felicio, estado 
civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Vila 
Guilherme), SP no dia seis de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e sete 
(06/03/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Francisco de Felicio e de 
Solange Aparecida Pinto de Felicio.
Amanda Carreira de Freitas Maia, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Subdistrito Cerqueira César, 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e dois (22/12/1992), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Abrahão Maia da Silva Neto 
e de Debora Luciana de Freitas.

Paulo César Medina Filho, estado 
civil solteiro, profi ssão supervisor de 
logistica, nascido em Guarulhos, SP 
no dia quinze de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (15/02/1982), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Paulo 
César Medina e de Valkiria Aparecida 
Nunes Bastos Medina.
Cristiany Aparecida de Melo Rosset-
to, estado civil solteira, profi ssão arqui-
téta, nascida em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (27/10/1985), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Adilson Rossetto e 
de Maria Aparecida de Melo Campos 
Rossetto.

Edson Cândido dos Santos, esta-
do civil solteiro, profi ssão jardineiro, 
nascido em Pracinha, SP no dia vinte 
e três de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e seis (23/10/1956), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Pedro Cândido 
dos Santos e de Maria Alexandrina da 
Conceição.
Maria Chaves Piloto, estado civil di-
vorciada, profi ssão auxiliar de jardina-
gem, nascida em Jucuruçu, Itamaraju, 
BA no dia dezessete de março de 
mil novecentos e sessenta e quatro 
(17/03/1964), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Clemente Batista Piloto e de 
Maria Chaves de Araujo.

Bruno Fábio Gonçalves da Silva 
Cesari, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Guarulhos, SP 
no dia treze de julho de mil novecentos 
e oitenta e dois (13/07/1982), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Dirceu Armando 
Cesari e de Denise Gonçalves da Silva 
Cesari.
Aline Rosa da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão empresária, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (25/07/1989), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Adenilson Teixeira da Silva 
e de Dalva Rosa da Silva.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Iury Araujo Nobre de Brito, estado 
civil solteiro, profi ssão estoquista, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dez de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
três (10/08/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Renaldo Nobre de Brito e 
de Milte Araújo.
Vitória Aparecida dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e sete (10/02/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ademario Má-
cario dos Santos e de Anita Maria de 
Jesus dos Santos.

Wellington da Silva Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e oitenta 
e oito (17/03/1988), residente e domici-
liado em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Arnaldo Lima e de Eliza-
bete Batista da Silva.
Kelly Cristina de Carvalho, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Guarulhos, SP no dia oito 
de julho de mil novecentos e noventa 
e três (08/07/1993), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Claudemir Francisco de 
Carvalho e de Selma Gonçalves de 
Carvalho.

Diego Bispo dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e seis de junho de mil novecentos e 
noventa e um (26/06/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Roberto 
dos Santos Silva e de Lidionor Bispo 
Oliveira.
Dayana Teixeira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e noventa 
e seis (14/05/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jose Teixeira dos Santos 
Filho e de Telma Henrique da Silva.

Edson Ramos de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, São Pau-
lo, SP no dia vinte e três de março 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(23/03/1975), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de José Antonio de Souza e de Vera 
Lucia de Souza.
Ceuza Batista da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Colônia Leopoldina, AL no 
dia vinte e um de setembro de mil no-
vecentos e setenta e três (21/09/1973), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Martins Batista da Silva e 
de Beatriz Vicente da Silva.

Vitor Inacio de Lima, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quinze de maio 
de mil novecentos e noventa e seis 
(15/05/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edmilson de Lima e de Vera 
Lucia Inacio de Moura.
Tayná dos Santos Lima, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
julho de mil novecentos e noventa e 
seis (14/07/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de André Marcelo Lima e de 
Ana Paula Jacó dos Santos Lima.

Wellington Onival da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão foguista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia nove de de-
zembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (09/12/1995), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Valdir Onival da Silva e de 
Mirian Silva Novaes.
Vanessa Santana da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia quinze de março 
de mil novecentos e noventa e nove 
(15/03/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco de Assis da Silva e 
de Vanusa Santana Vilas Boas.

Weber Klaus Oliveira dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão técnico em 
informática, nascido em Maceió (Reg. 
Distrito Tabuleiro do Martins), AL no dia 
dezessete de março de mil novecentos 
e noventa e um (17/03/1991), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Orlando 
Correia dos Santos e de Maria de Lour-
des Oliveira dos Santos.
Josiene Maria Coelho, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de cai-
xa, nascida em Guarulhos, SP no dia 
onze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (11/09/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio Rodrigues 
Coelho e de Pedrina Maria Coelho.

Anderson de Castro, estado civil sol-
teiro, profi ssão arrumador, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia nove de setembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (09/09/1989), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jeson 
de Castro Junior e de Sonia Aparecida 
de Castro.
Tamires Eliane da Conceição, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e noventa 
(29/03/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Eliane Maria da Conceição.

Osvaldo Ramos Teixeira Júnior, esta-
do civil divorciado, profi ssão comercian-
te, nascido em Guarulhos, SP no dia de-
zenove de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e nove (19/01/1969), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Osvaldo Ramos Tei-
xeira e de Cleide Paiva Teixeira.
Juliana Tenorio Barbosa, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Distrito Itaquera, São Paulo, SP no 
dia dezoito de maio de mil novecentos 
e noventa e quatro (18/05/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Otavio 
Barbosa e de Maria Tenorio Barbosa.

Paulo Rezende, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia quatro de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e nove 
(04/12/1969), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Raimundo Guilherme Couto 
Rezende e de Irma Alves Rezende.
Deise Cristina Alves Gonzalez, es-
tado civil viúva, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP no dia de-
zoito de abril de mil novecentos e se-
tenta e dois (18/04/1972), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Maria Nunes Alves.

Diego Gonçalves da Costa, estado 
civil divorciado, profi ssão pintor, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quatro de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/07/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Levi Aparecido Gonçalves da 
Costa e de Cleuza da Silva Costa.
Ester Arruda da Silva Sá, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, SP no 
dia seis de agosto de mil novecentos 
e oitenta (06/08/1980), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Alberto Arruda Sá e 
de Antonia da Silva Sá.

Douglas Fernandes Sales dos San-
tos Pereira, estado civil solteiro, profi s-
são motorista, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e sete de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(27/12/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ezequiel dos Santos Pereira e 
de Edna Krull Sales.
Tatiane Galvão, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dez de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
dois (10/10/1992), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Wanderley Galvão e de 
Cleide Duarte Tolentino.

Diego de Melo Vaz, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/05/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Genilson Vaz dos Santos e de 
Maria Gerusa Feitoza de Melo Vaz dos 
Santos.
Milene Jesus dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão tecnólogo em 
gestão de recursos humanos, nascida 
em Tucano, BA no dia dezoito de janei-
ro de mil novecentos e noventa e três 
(18/01/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Erivaldo Jesus dos Santos e de 
Joana Maria de Jesus.

Erivaldo Matos Guedes, estado civil 
solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em Lauro Freitas, BA no dia vinte e 
oito de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (28/12/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Edvaldo Resende 
Guedes e de Rosa de Freitas Matos.
Isete Luiza da Silva, estado civil divor-
ciada, profi ssão técnica de enferma-
gem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de março de mil novecentos 
e oitenta e seis (23/03/1986), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Luiz da 
Silva e de Donzete Luiza da Silva.

Matheus Eduardo Candido da Sil-
va, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Recife (Reg. 13º 
Distrito), PE no dia doze de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(12/09/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Mauro Jorge Candido da Silva 
e de Aneli Queiroz da Silva.
Tamara Maria de Assis, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
junho de mil novecentos e noventa e 
nove (21/06/1999), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Josival João de Assis e de 
Valeria Helena de Souza.

Roberto Camilo de Campos Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em Subdistrito Santana, São 
Paulo, SP no dia vinte e três de setem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(23/09/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Roberto Camilo de Campos e 
de Lucia da Silva Guivara de Campos.
Camila de Caldas Franco, estado civil 
solteira, profi ssão aeroviária, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte 
e três de junho de mil novecentos e no-
venta e quatro (23/06/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Fran-
co e de Catia Sueli Aleis de Caldas 
Franco.

Lourivaldo Vieira, estado civil divor-
ciado, profi ssão eletricista, nascido em 
Mirandópolis, SP no dia vinte e sete de 
junho de mil novecentos e quarenta e 
quatro (27/06/1944), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Sebastião Vieira e de 
Carmen Ruiz.
Clarinda Maziero, estado civil divorcia-
da, profi ssão do lar, nascida em Ubara-
na, SP no dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e quarenta e cinco 
(23/09/1945), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Mauro Maziero e de Mercedes 
Bertoldi Maziero.

Douglas Brás Lobo Pinheiro, estado 
civil solteiro, profi ssão estoquista, nas-
cido em Rio de Janeiro (Reg. 12ª Cir-
cunscrição, 6ª zona), RJ no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e quatro (15/02/1994), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Helder Gomes 
Pinheiro e de Cátia Adozinda da Con-
ceição Brás Lobo.
Elâine Cristina Aparecida Funievo, 
estado civil divorciada, profi ssão ven-
dedora, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezesseis de março de mil nove-
centos e oitenta e seis (16/03/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Sidney 
Funievo e de Vera Lucia Funievo.

Yuri Lima de Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Subdistrito Santana, São 
Paulo, SP no dia vinte e três de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e nove 
(23/01/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Luiz Antonio de Oliveira e de 
Rita de Cassia Lima de Oliveira.
Fabiana Alves de Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão maquiadora, nas-
cida em Subdistrito Vila Mariana, São 
Paulo, SP no dia primeiro de maio 
de mil novecentos e noventa e seis 
(01/05/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Paulo de Sousa e de Sandra 
Lucia Alves de Sousa.

Rodrigo Inácio de Faria, estado civil 
solteiro, profi ssão coordenador de pro-
dução, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e sete de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (27/11/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz 
Donizeti de Faria e de Maria Aparecida 
da Silva Faria.
Taiane do Nascimento Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezesseis de março 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/03/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Carlos dos Santos e de 
Adriana Soares do Nascimento Santos.

Danilo Cedraz Melo, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de infraestru-
tura, nascido em Subdistrito Lapa, São 
Paulo, SP no dia quinze de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/09/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Luiz Carlos da Rocha Melo e de 
Sonia Maria Sousa Cedraz Melo.
Aline Emily Emilio, estado civil soltei-
ra, profi ssão designer, nascida em São 
Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Guaru-
lhos), SP no dia vinte e dois de janei-
ro de mil novecentos e noventa e seis 
(22/01/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Odayr Emilio e de Silvia Franco 
do Nascimento.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
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imprensa local.
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Ricardo Oliveira de Lorente, estado 
civil solteiro, profi ssão coordenador 
administrativo, nascido em Guarulhos, 
SP no dia três de junho de mil nove-
centos e oitenta e um (03/06/1981), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Lorente Pallares e de Suely de Oliveira 
Lorente.
Suelí Soares Gomes, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Ta-
tuapé), SP no dia doze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/11/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose de Oliveira Gomes e de 
Maria Marlizete Soares Gomes.

Arnaldo Maia Camara Agre, esta-
do civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, 
São Paulo, SP no dia sete de abril 
de mil novecentos e noventa e um 
(07/04/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Ca-
mara Agre e de Maria da Penha e Silva 
Camara Agre.
Débora Daiane Silva Santos, estado 
civil solteira, profi ssão pedagoga, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de novembro de mil novecentos e 
noventa e três (23/11/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jose Manoel 
da Silva Filho e de Suely Conceição 
Evangelista dos Santos.

Bruno da Silva Aguiar, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e noventa e 
três (29/04/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Zenildo Novais Aguiar e de 
Francisca Braga da Silva Aguiar.
Samanta de Lima Florencio, esta-
do civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia oito 
de julho de mil novecentos e noventa 
e quatro (08/07/1994), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Gerson Florencio e 
de Silvia Aparecida de Lima Florencio.

Alecsandro Aparecido Silva de Car-
valho, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Guarulhos, 
SP no dia oito de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (08/12/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Valter 
de Carvalho e de Sandra Maria da 
Silva Preto.
Weslaine Menezes da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Guarulhos, SP no 
dia nove de setembro de mil novecen-
tos e noventa e nove (09/09/1999), re-
sidente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Leandro 
Guimarães da Silva e de Elsa Santos 
de Menezes.

Paulo Massanori Ysume, estado civil 
solteiro, profi ssão instalador de aces-
sórios, nascido em Santo André (1º 
Subdistrito), SP no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e setenta 
e um (14/12/1971), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Yukiassu Ysume e de Miyo 
Tino Ysume.
Liliane Alves dos Reis, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de dezembro de mil novecentos e ses-
senta e nove (29/12/1969), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Alves 
dos Reis.

Sebastião Ananias Nicácio, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nasci-
do em Princesa Isabel, PB no dia vinte 
de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(20/01/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco José Nicácio e de Maria do 
Socorro Oliveira.
Balbina Oliveira, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Distri-
to de Outeiro Redondo, São Félix (Reg. 
Muritiba), BA no dia trinta e um de mar-
ço de mil novecentos e setenta e três 
(31/03/1973), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel da Anunciação Oliveira e de Ilma 
Séna Rocha de Oliveira.

Rodrigo Cucato Teixeira, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
maio de mil novecentos e noventa e qua-
tro (27/05/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de José Roberto Teixeira e de Joelma 
Cucato Teixeira.
Laís Tosti, estado civil solteira, pro-
fi ssão farmacêutica, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte de julho de mil no-
vecentos e noventa e um (20/07/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Alexis Santo 
Tosti e de Angela Maria dos Santos Tosti.

Antonio Aparecido Trevisan, estado 
civil viúvo, profi ssão marceneiro, nascido 
em Sertãozinho, SP no dia oito de se-
tembro de mil novecentos e cinquenta e 
um (08/09/1951), residente e domiciliado 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, 
fi lho de Arlindo Trevisan e de Antonia 
Mendes Trevisan.
Katia Aparecida Santos Avela, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
agosto de mil novecentos e sessenta e 
seis (26/08/1966), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Avela Ortega e de Ermelina 
de Jesus Santos.

Carlos Eduardo Avelino Cruz, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de má-
quina, nascido em Guarulhos, SP no dia 
três de setembro de mil novecentos e 
noventa e dois (03/09/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Arivaldo Soares Cruz e 
de Veronica Avelino do Nascimento.
Safi ra Carvalho dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de escritó-
rio, nascida em Distrito São Miguel Pau-
lista, São Paulo, SP no dia dez de março 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/03/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sebastião Martins dos Santos e de Maria 
Aparecida Monteiro Vaz de Carvalho dos 
Santos.

Elton Silva de Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão balconista, nascido em 
Poções, BA no dia vinte e dois de outu-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(22/10/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Erivelton Rocha de Oliveira e de Cristia-
ne de Souza Silva.
Talita Hevelin Niz Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia dezenove de abril de mil novecentos 
e oitenta e cinco (19/04/1985), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Cirio Silva e de 
Elisete Niz da Silva.

Paulo Fernando Loureiro, estado ci-
vil divorciado, profi ssão optometrista, 
nascido em Subdistrito Santa Efi genia, 
São Paulo, SP no dia doze de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e sete 
(12/01/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Wilson de Almeida Loureiro e de Maria 
Antonia de Moura.
Thais Sabrine Lins Ventura, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Goiana, PE no dia três de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(03/07/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sérgio Luiz Ventura e de Lídia Lins de 
Sousa Ventura.

Marcelo da Silva Nunes, estado civil 
divorciado, profi ssão coveiro, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e setenta e 
três (25/12/1973), residente e domicilia-
do em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP, fi lho de Mozart Pereira Nunes e de 
Eloina da Silva Nunes.
Shirlei Gomes de Castro, estado ci-
vil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatro de setem-
bro de mil novecentos e setenta e cinco 
(04/09/1975), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Benedito Brandão de Castro e de Ana 
Gomes de Castro.

Douglas Kelvin Queiroz de Siqueira, 
estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro civil, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dezoito de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e três (18/02/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Fran-
cisco Honorato de Siqueira e de Josefa 
Queiroz de Siqueira.
Débora Aparecida da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão fotógrafa, nasci-
da em São Paulo, SP no dia dezessete 
de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e cinco (17/02/1995), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jubevaldo José Silva e de Helena 
Francisca de Sousa Silva.

David da Silva Alecrim, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Vila 
Maria), SP no dia vinte e sete de fe-
vereiro de mil novecentos e setenta e 
cinco (27/02/1975), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Valclenir Alecrim e de Mar-
garida da Silva Alecrim.
Veronildes Teotonio de Souza, es-
tado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Pirapora, MG no dia trinta 
de setembro de mil novecentos e se-
tenta e três (30/09/1973), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Vanderlino Alves de 
Souza e de Maria Domingas Teotonio 
de Souza.

Adriano Félix Afonso, estado civil di-
vorciado, profi ssão motoboy, nascido 
em São Paulo (Reg. Guarulhos), SP no 
dia trinta e um de dezembro de mil no-
vecentos e setenta e oito (31/12/1978), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Maria Afonso e de Josefa Félix Afonso.
Mayse Costa de Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascida em Guarulhos, SP no 
dia treze de junho de mil novecentos e 
oitenta e três (13/06/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Armando Corrêa de 
Oliveira Filho e de Maria Cicera Costa 
de Oliveira.

Neemias Pimentel Ferreira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dois 
de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (02/05/1995), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Domingos Costa Ferreira 
e de Roseli Gonelli Pimentel Ferreira.
Bianca Ester Cristine Pereira Men-
des, estado civil solteira, profi ssão bal-
conista, nascida em Nova Lima, MG no 
dia treze de agosto de mil novecentos 
e oitenta e sete (13/08/1987), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Gualberto 
Mendes e de Rosinei Pereira Mendes.

Edson Barbosa, estado civil divorcia-
do, profi ssão policial militar, nascido 
em Guaíra, PR no dia vinte de junho 
de mil novecentos e setenta e oito 
(20/06/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de David Barbosa e de Nair Tersi 
dos Santos.
Danycássia Ferreira Rocha, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Taiobeiras, MG no 
dia vinte e cinco de maio de mil nove-
centos e noventa e cinco (25/05/1995), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Valdeir 
José da Rocha e de Cléia Márcia Fer-
reira Rocha.

Werner Llinares Dias Simões, estado 
civil solteiro, profi ssão educador fi sico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e três de julho de mil novecentos e oi-
tenta e seis (23/07/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Edson Dias Simões 
e de Francisca Sanchez Llinares Dias 
Simões.
Nádia Lúcia Zuca, estado civil solteira, 
profi ssão gestora ambiental, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (25/12/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Zuca Filho e 
de Regina Celia Zuca.

Igor Nery dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Distrito Ibiraba, Barra, BA 
no dia dezesseis de novembro de mil 
novecentos e noventa (16/11/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Nery de Souza e de Maria Carvalho 
dos Santos.
Tatiana da Guerra Xavier, estado ci-
vil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Barra (Reg. Distrito Ibira-
ba), BA no dia quatorze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(14/12/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Anivaldino Nery Xavier e de 
Cleusa Ferreira da Guerra.

Carlos Magno Mota Galvão, estado 
civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em , PE no dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e cin-
quenta e três (26/05/1953), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Mario Galvão 
e de Luiza Gonzaga Mota Galvão.
Lourdes de Fatima Nistal, estado 
civil divorciada, profissão aposen-
tada, nascida em Batista Botelho, 
Óleo, SP no dia vinte e oito de se-
tembro de mil novecentos e cinquen-
ta e seis (28/09/1956), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Christovam 
Nistal e de Maria Castelhano Nistal.

Diego dos Santos Brasil, estado 
civil solteiro, profissão comprador, 
nascido em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
janeiro de mil novecentos e oitenta 
e dois (27/01/1982), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Agamenon Alves 
Brasil e de Sinair dos Santos Brasil.
Tássia Cristina Nogueira, estado 
civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezenove de julho 
de mil novecentos e oitenta e oito 
(19/07/1988), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Marcos Nogueira e de 
Maria Inês Silverio Nogueira.

Milton Affonso de Souza, estado 
civil solteiro, profissão policial civil, 
nascido em Subdistrito Butantã, São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e 
dois (27/10/1972), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Mauro Affonso de 
Souza e de Celina Luzia de Souza.
Claudia Falco Ferraioli, estado civil 
solteira, profissão policial civil, nas-
cida em Subdistrito Vila Prudente, 
São Paulo, SP no dia sete de agosto 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(07/08/1975), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Leonardo Ferraioli e de 
Jurema Falco Ferraioli.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTA-
VEL)

Herbert Silva Rodrigues, estado 
civil solteiro, profissão analista de 
processos, nascido em Guarulhos, 
SP no dia seis de setembro de mil 
novecentos e oitenta (06/09/1980), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Gilvam Vieira Rodrigues e de Maria 
Abadia da Silva Rodrigues.
Leda da Silva, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
nove de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e sete (09/12/1987), 
residente e domiciliada em Arujá, 
SP, filha de Sebastião da Silva e de 
Neusa Lima Pessoa da Silva.

Edson Machado Tassara, estado ci-
vil solteiro, profissão motorista, nas-
cido em Barra Mansa (Reg. 1º Distri-
to), RJ no dia vinte e oito de outubro 
de mil novecentos e sessenta e oito 
(28/10/1968), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de João Abilio Tassara e de 
Honny Machado Tassara.
Fernanda Alves de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP no dia dez 
de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e três (10/09/1983), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Helio Marinho 
de Souza e de Aparecida Rodrigues 
Alves.

Thalles Araujo Bonfi m, estado civil 
solteiro, profi ssão meio ofi cial de co-
zinha, nascido em Quixaba (Reg. Ma-
turéia), PB no dia vinte e dois de julho 
de mil novecentos e noventa e sete 
(22/07/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Dário Bonfi m Aciole e de Ma-
ria do Socorro de Araujo Bonfi m.
Ana Luciana França Pereira, esta-
do civil divorciada, profissão ajudan-
te geral, nascida em Rio de Janeiro, 
RJ no dia vinte e cinco de outubro 
de mil novecentos e setenta e nove 
(25/10/1979), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Manoel Pereira e de 
Cecilia França Pereira.

Felipe José Bezerra do Nascimen-
to, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia três de agosto de 
mil novecentos e noventa e três 
(03/08/1993), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de José Bezerra do Nasci-
mento e de Marilucia Alves Coutinho.
Jacqueline Larisse Alegre, estado 
civil solteira, profissão assistente 
de recursos humanos, nascida em 
Guarulhos, SP no dia três de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(03/08/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Argeu Alegre e de Ariádi-
ne Bartholomeu Alegre.

Jeferson da Silva Nascimento, 
estado civil divorciado, profissão 
corretor de imóveis, nascido em 
São Paulo, SP no dia dezoito de 
outubro de mil novecentos e oitenta 
(18/10/1980), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Geraldo Vieira do Nasci-
mento e de Maria Aparecida Pereira 
da Silva.
Pamela Jaguski Freitas, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida em Subdistrito Ibirapuera, São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(27/05/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Batista Reis Freitas e de 
Ivani Cezar Jaguski Freitas.

Rafael Candido Maciel, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nasci-
do em São Paulo, SP no dia seis de 
junho de mil novecentos e noventa 
e quatro (06/06/1994), residente e 
domiciliado em neste Subdsitrito, 
Guarulhos, SP, filho de Valdir Nunes 
Maciel e de Maria Candida Maciel.
Tamires da Silva Sampaio, estado 
civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP no 
dia três de junho de mil novecentos 
e noventa e quatro (03/06/1994), 
residente e domiciliada em Itaqua-
quecetuba, SP, filha de Jose da Silva 
Sampaio e de Francisca Maria de 
Oliveira Sampaio.

José Luís Pereira da Silva, estado 
civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia cinco de abril 
de mil novecentos e sessenta e um 
(05/04/1961), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de João Pereira da Silva e 
de Maria do Rosario Teixeira Figuei-
ra Ferraz.
Rita de Cássia da Silva, estado 
civil divorciada, profissão vende-
dora, nascida em São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de fevereiro de 
mil novecentos e sessenta e oito 
(26/02/1968), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Dijalma Manuel da Silva 
e de Maria José da Silva.

Sebastião Jorge, estado civil soltei-
ro, profissão pintor, nascido em Boa 
Esperança, PR no dia doze de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e dois 
(12/03/1982), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Lauri Jorge e de Catarina 
Aparecida da Luz Jorge.
Cibele Ferreira de Andrade Silva, 
estado civil solteira, profissão au-
xiliar de limpeza, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e quatro de 
março de mil novecentos e oitenta 
e seis (24/03/1986), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Sidinei Ferreira 
da Silva e de Elisabete Aparecida de 
Andrade Silva.

Thiago Henrique dos Santos, es-
tado civil solteiro, profissão ajudante 
de grafica, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e seis de março de 
mil novecentos e noventa e dois 
(26/03/1992), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Gildo dos Santos.
Yasmin da Silva Tavares, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de 
produção, nascida em Subdistrito 
Vila Nova Cachoeirinha, São Pau-
lo, SP no dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(14/09/1992), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Valdir Teixeira Tavares e 
de Irailda Maria da Silva Tavares.

Carlos Miler Neto, estado civil sol-
teiro, profi ssão técnico em prótese 
dentária, nascido em Subdistrito Vila 
Matilde, São Paulo, SP no dia três de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
(03/11/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Miler Filho e de Sueli 
Dias Miler.
Érika Machado Costa, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zenove de maio de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (19/05/1985), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Carlos José Costa e 
de Maria Edina Machado Costa.

Cosme Jonatha Nonato dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão vistoria-
dor, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (18/09/1995), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Juvenal dos Santos e de Francisca de 
Andrade Nonato dos Santos.
Layssa Gabriely Mendes Araujo, 
estado civil solteira, profi ssão jovem 
aprendiz, nascida em São Paulo (Reg. 
1º Subdistrito de Guarulhos), SP no dia 
vinte de agosto de mil novecentos e no-
venta e nove (20/08/1999), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Wanderson Mendes 
Barbosa de Lima e de Luciane Ferreira 
de Araujo.

Gilmar de Melo Marchini, estado ci-
vil solteiro, profi ssão taxista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de abril de mil novecentos e noventa 
(28/04/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Marcos Marchini e de Givaneide 
Iraci de Melo.
Graziella Gaspari, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e no-
venta (17/12/1990), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Alberto Gaspari Filho 
e de Ana Paula Gesini Gaspari.

Marcus Viniccius de Souza Graça, 
estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina júnior, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia sete de dezembro 
de mil novecentos e noventa e três 
(07/12/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Marco Antonio Graça e de Juci-
mara Maria de Sousa.
Helena de Toledo Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de departa-
mento pessoal, nascida em Guarulhos, 
SP no dia quinze de março de mil no-
vecentos e oitenta e oito (15/03/1988), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Pedro 
Cezario da Silva e de Rosana Apareci-
da de Toledo Silva.

Elton Lima Lotfe, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de compras, nascido 
em Guarulhos, SP no dia treze de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (13/09/1985), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Lotfe e de Maria 
Almeida Lima.
Elizete Rodrigues Alves, estado civil 
solteira, profi ssão técnica em enferma-
gem, nascida em Tabira, PE no dia vin-
te e dois de junho de mil novecentos e 
oitenta e três (22/06/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Edivaldo Alves dos 
Santos e de Jovelina Rodrigues Alves.

Thiago Fernando Soares Oliveira, 
estado civil solteiro, profi ssão motoris-
ta, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (20/10/1987), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Vanderlei Elizer 
Oliveira e de Elení Soares Oliveira.
Karina da Silva Aguiar, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escrita fi s-
cal, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e sete de dezembro de mil nove-
centos e noventa e três (27/12/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcio 
Carvalho de Aguiar e de Cleonice Apa-
recida da Silva Aguiar.

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

Bairro: Jd. Guarulhos

Sidney Pellicci Monteiro

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Código 

Civil Brasileiro:
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AAMAZONIA

ANIMOA
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CAPIMTRAVE
CLAREIRAIN

IUTIMAÇ
Ã

PASSOAPASSO

Única letra
que recebe

o acento
grave

(?)-stop, o
voo sem
escalas

Lars Grael,
iatista

brasileiro

Equipa-
mento da
viatura do
bombeiro

"Um dia da
caça, (?)
do caça-

dor" (dito)

(?)
Johnson,

ator
carioca

(?) Gees,
banda pop

inglesa

Cabine de
(?): local
do piloto,
no aviao

Marisa
Orth, atriz
de "Haja
Coração"

Um dos 6
grandes
biomas 

brasileiros

Caipira
(bras.)

A água
que sai da
nascente

"Nacional",
em PNB
(Econ.)

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

Viagem,
em inglês

(?) respi-
ratórias: 

passagens 
do ar (Anat.)

Estado da
cidade de

Bonito
(sigla)

Tecnologia
da Infor-
mação
(sigla)

Parte
saliente 
da face
(Anat.)

Fazenda,
em inglês

Defesa
(fut.)

Problema que aumenta o risco
de defeito mecânico no carro

Conjunção 
alternativa

Par do mestre-sala, 
na escola de samba

Arte, em
inglês

Gênero de
"Édipo Rei"

Atração
fluvial do
Tocantins

Área de atuação da
Fundação
Bill e Me-
linda Gates

Mamífero
carnívoro 

encontrado
na África e

Ásia, de
hábitos

noturnos

Mau, em
inglês

Coragem

Divisão de
piscinas
Alimento
bovino

Ditongo 
de "tiziu"Como é

explicada a tarefa
para o aprendiz (fig.)

Ratazana, em inglês

A irmã 
da mãe

(?) perdido: suposta
espécie intermediária

na evolução do
macaco ao

homem
Abrigo de
esquimós
Criada de 

companhia

(?) qual:
qualquer

(?) Sports
Cars,
antiga 

montadora
inglesa

Material do
professor
Paixão do
patriota

Aparelho de
ginástica
"Itália", no

placar

Vão (fig.)

3/art — bad — non — rat. 4/elva — farm — trip. 8/clareira. 11/filantropia.

virgem
Haverá uma influência bem 

significativa dentro Vênus. 
Você mostrará uma atitude 
demasiadamente egoísta. 
Deixar essa característica lhe 
envolver lhe afastará de boas 
pessoas e até mesmo de 
alguns bons negócios.

Irá sentir uma emoção muito 
forte seu coração estará à 
flor da pele. Deve exalar 
toda essa sua sensibilidade 
desenvolvida ao longo do dia. 
Os números também tendem 
estar ao seu favor, porém con-
te apenas com seus esforços.

Estará preso ainda a alguns 
aspectos ligados apenas a 
beleza das coisas. Não seja 
tão perfeccionista aprenda 
lidar com esta situação. Marte 
passará elevando esse seu 
lado. Aja com determinação 
para atingir seus objetivos.

Momentos de individualida-
de farão com que você venha 
a cometer alguns equívocos 
em relação às pessoas que 
você gosta. Deve agir com 
calma e cautela, pois Urano 
aspira a criar dificuldades 
para os seus planos neste dia.

Vai passar bem a maior par-
te do dia, sem problemas de 
grande importância. Vai estar 
com a sua capacidade de se 
comunicar excelente nova-
mente. Mercúrio enaltecerá a 
sua inteligência neste período 
positivo para você.

Começará o dia muito bem, 
com todo o seu planejamento 
organizado e prático. Porém 
Vênus pode te levar para 
baixo devido ao seu apego 
aos mínimos detalhes. Será 
importante exaltar mais a 
praticidade do que o perfec-
cionismo.

Manifestará uma forma de 
abordagem mais manipulado-
ra, incisiva e superficial. Marte 
irá prejudicar a sua forma de 
abordagem com as pessoas. 
Tentar ser mais sociável irá 
fazer com que resolva essa 
questão.

Sentirá um pouco o peso de 
agir com tanta ganância em 
algumas de suas empreitadas. 
Pode passar um pouco dos 
limites e chegar a uma situ-
ação irreversível. Resolverá 
essa situação se agir com 
mais complacência.

O seu lado mais controlador 
será evidenciado devido a 
uma passagem muito forte 
de Urano na sua constelação. 
Esse sua vontade de querer 
superintender tudo deve ser 
superada caso aja mais com a 
sua percepção.

Começara o dia razoavel-
mente bem, porém seus tor-
nozelos demonstrarão certa 
fragilidade. Isso indica que 
haverá algumas imprevisibili-
dades no andamento do seu 
dia. O Sol é quem afetará seu 
temperamento.

Com otimismo iniciará o dia 
eliminando as dúvidas que 
havia sobre você. Júpiter será 
o planeta chave para seu sig-
no, é ele quem exaltará seu 
carisma. Com muita coragem 
irá conseguir providenciar as 
suas necessidades.

Manterá sua tranquilidade 
neste período, somente Mer-
cúrio pode tirar seu sossego. 
Deixará você um pouco 
melancólico e desanimado 
algumas coisas que vem 
acontecendo. Dará a volta 
por cima cultivando bons 
pensamentos.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ]

[novelas]
Malhação - Vidas Brasileiras

Rafael garante que nunca deixou 
de amar Gabriela, que exige que 
ele se afaste dela. Leandro agra-
dece Priscila e pede que a amiga 
mantenha segredo sobre o novo 
trabalho. Paulo ensina Garoto a 
tocar pandeiro. Tito afirma a Jade 
que gosta de Flora.

Orgulho e Paixão
Elisabeta recusa o pedido de 

Darcy. Ofélia passa mal e acaba 
rasgando o vestido de casamento 
que seria de Cecília. Camilo pede 
Jane em casamento. Elisabeta 
rompe com Darcy, e as irmãs a 
apoiam. Susana e Petúlia chegam 
à fazenda dos Bittencourt.

Deus Salve o Rei
Catarina é vencida por Virgílio, 

que ameaça contar ao Conse-
lho de Cália que a rainha fez de 
Augusto um prisioneiro. Catarina 
orienta Lucíola a ordenar que 

Delano invada a loja de Virgílio à 
procura da carta que comprova 
que Augusto é prisioneiro.

Do Outro Lado do Paraíso
Patrick vai ao bordel para falar 

com Leandra. Adinéia, Suzy e 
Samuel reclamam das inabilidades 
domésticas de Cido. Suzy reco-
menda que Samuel visite o salão 
de Nádia para conhecer Marcel e 
Nicácio. 

Apocalipse
Ricardo Montana discursa para 

o povo. Benjamin lamenta ter 
ajudado o Anticristo a construir 
sua marca. O vilão diz que a partir 
de agora só haverá uma única re-
ligião no mundo. Ele diz que todos 
os livros sagrados estão proibidos. 
Saulo e Noah criticam as palavras 
de Ricardo. 

Carinha de Anjo
Haydee diz para Peixoto que 

Flávio sabe fazer as coisas sem 
deixar nenhuma pista, mas que 
essa nova Haydee vai virar o jogo. 
Leonardo vai até a casa de Flávio 
e diz que está ansioso para saber 
como Cecília reagiu ao golpe. Gus-
tavo diz para Cristóvão que jamais 
trairia Cecília e que essas fotos 
devem ser montagem.

Chiquititas
Carol vai até a casa de Junior e 

Andreia conta para ela que está 
morando na mansão. Junior apa-
rece e pede para conversarem no 
Café Boutique. Carol fica chateada 
e Andreia é irônica com ela. No 
Café, Carol diz para Junior que 
parece que Andreia está fazendo 
tudo de propósito e que ele está 
caindo igual um pato. Junior diz 
que isso não acontecerá. 

O resumo dos capítulos de todas 
as novelas é de responsabilidade 
das emissoras.
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de linhaClassifi cados

EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

Publicações Legais

ADVOCACIA
TRABALHADORES E APOSENTADOS

SE VOCÊ TEVE REGISTRO ENTRE
1986 A 1992 TEM DIREITO A RECEBER 

O PLANO COLLOR NO FGTS.
LIBERAÇÃO 5 DIAS

SE VOCÊ POSSUI 60 ANOS,ESTAMOS
FAZENDO APOSENTADORIA E REVISÃO

GRATUITAMENTE.

COMPARECER COM CARTEIRA DE TRABALHO.
Atendimento das 10h às 16h.

DRª TATIANA MAHADEV
(11) 3101-0336 / 96090-4837 

96960-4907(OI) 94914-0229 (TIM)
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209

Conj 1.104 – Metrô São Bento/SP

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

2408-4200
97560-7301

HIPER AÇO – COMÉRCIO DE TELHAS EIRELI – EPP, torna 
público que requereu à SEMA a LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE TELHAS DE ALUMÍNIO, 
ZINCO E METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS 
DE METAL, PORTAS E JANELAS, INDUSTRIALIZAÇÃO 
POR CONTA DE TERCEIROS, COMÉRCIO VAREJISTA 
DE FERRO, AÇO, PERFIS, CANTONEIRAS, CHAPAS, 
CALHAS E TELHAS, E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
EM GERAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, 
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 
sito a RUA DAS ACÁCIAS, 17 – JD. DAS HORTÊNCIAS 
– GUARULHOS/SP através do processo administrativo 
71605/2017.

NÃO ENTREGUE 
SUA CNH!

“Pontuação e Cassação”
cnhlivre@hotmail.com

 2087-0661
   97769-1093

Av. Rotary, 964
(ao lado do Internacional 

Shopping) 

 2087-0661
   97769-1093

Plasduran Indústria e Co-
mércio de Plásticos LTDA 
torna público que reque-
reu à SEMA a Licença 
Prévia e Instalação LP/
LI para fabricação Artigos 
de material plástico para 
mesa, copa, cozinha e 
outros usos no munícipio 
de Guarulhos através do 
processo administrativo 
19.098/2018.

EDITAL

SEMIJÓIAS

PABX: 5583-2905
                 94745-7749

EM CONSIGNAÇÃO 
FOLHEADOS A 
OURO E PRATA
SÓ PAGA O QUE VENDER.
ATÉ 50% DE COMISSÃO

AUMENTE SUA RENDA REVENDENDO 
DIRETO DA FÁBRICA

ENTREGAMOS EM 
DOMICÍLIO

                 94745-7749

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@viacaourbanaguarulhos.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(PCD)

Vagas:
Lavador

Cobrador

Vid Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação 
LTDA EPP, torna pública 
que requereu a SEMA a 
licença de operação – LO 
– para fabricação de outras 
máquinas e equipamentos 
de uso geral, localizada 
a Rua Saldanha Marinho, 
91, Jardim Munhoz, Guaru-
lhos, SP. CEP: 07042-210, 
através do processo admi-
nistrativo nº 59.841/2016.

EDITAL

   VEÍCULOS 
 MOTOS 

 VENDO MOTO 
 125 Es 2012, 11mil/km 4.900 
4652-6115/995229899 whats 

 AUTOS 

 VENDO CARRO 
 Fiat ideia 2012/comp 75mil/km 
28.500, 6452-6115/99522-9899 

 VENDO 
 Renault/sandero 35mil/km 
23.500 F:4652-6115/99522-9899 

 EMPREGOS 
 CONTRATA 

 INSTALADOR DE EQUIP. DE SEG 
 Alarmes, CFTV, cercas e ouriços. 
Maior de 18 anos, c/ exp e CNH 
A/B. Enviar CV p/: cooper_seg@
hotmail.com. Titulo: CV Instala-
dor. Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2882 Sl 6. Cocaia 

 OP MONITORAMENTO DIURNO 
12X36 
 Empresa na V.Galvão em expan-
são, contrata op de monitoramen-
to que tenha exp em informática, 
atend tel e facilidade p/ aprender 
a função. Paga-se VT, hrs extras e 
segura de vida. Curriculum> rh@
ddss.com.br 

 ADMITE-SE RAPAZES S/EXP. P/ AU-
XILIARES 
 Portaria, Condominio, diversas 
regiões, salário até R$ 1600,00+ 
benef. F: 3535-1383/2887-2488 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 ALUGA-SE QUARTO 
 PQ CECAP Cond Rio Gd do Sul, bl 
16 C11. F: 96673-7798 whats Guto 

 ALUGO CASA PRAIA GRANDE 
 Cidade Ocian próx.a orla 50mts 
da praia 10 á 15 pess. (11) 98772-
0001 

 KIT CENTRO. 
 Prox. a UNG , REFORMADA , R$ 
550,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

 ALUGA-SE CASA 
 Prox. a  Praça 08 , 03 cômodos, 
R$ 550,00 F: 2464-9271/99976-
9738 

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótimo localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 650,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 

 APTO ( URGENTE ) 
 Paraventi 2 dorms, Lindo!!! Eleva-
dor Lazer c/ Quadra, garagem  Só 
R$ 142 Mil. Quitado ( doc ok) c/ 
escritura. F: 2814-9601/ 94004-
1714 whats 

 CONDOMINIO VEIGAS 
 2 Dorms. R$150MIL. Local: Rua 
Paulo Otaviano,80 F(11)95551-
4029 c/ Stefano 

 PINDAMONHANGABA 
 10x20M² Escritura Registrada. 
R$62MIL. F:(11) 95551-4029 c/ 
Stefano 

 TERRENO 05X25M² 
 Jd. pres. dutra. Ótimo local. 
R$115Mil Escritura ok. F: 2279-
8345/ 96616-1818 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 ATIBAIA E JACAREI 
 500M² Doc.ok. Ac. Auto. R$45Mil. 
F: (11) 95085-0505 

 REPRESA NAZARÉ PTA. 
 Terreno 1000m² entrada R$ 15 
mil + 50x R$ 900,00 e Chácara c/ 
casa. Preço a combinar F: 2231-
0777/ 99935-6619 Vivo 

 LITORAL 

 LITORAL SUL ILHA CUMPRIDA 

 Terreno 250M² a 800M da praia. 

Doc. ok. R$35MIL. F: 97186-5932 

 TEMPORADA 

 PRAIA CARAGUÁ/M. DE SÁ. 
 Casa em cond fechado p/ 10 pes-
soas c/ 2 dorms + dependências. 
F:(11)3341-3168/(11)98899-5768/
(11)3497-5199. 

 CHACARÁ ARUJÁ 
 p/ 10pess piscina, churr, lago 
e tirolesa. F:4652-6151/99522-
9899(whats). 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 MASSAGEM TERAPÊUTICA 
 e  Sensual F. 2422-1986/ 97622-
4191 whats, saite www.massagis-
tasguarulhosforman 

Para anunciar nos
classifi cados ligue: 

2823-0828 / 2823-0830
2823-0836 / 2823-0837
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CONTE COM A
TELHANORTE

MARCELO 
ROSENBAUM
Designer

.com.br

24X
Tudo em até

FIXAS*1

No Cartão Telhanorte
Parcela mínima de R$ 20,00

Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades, 100 m2 ou 180 L. Reservamo-nos o direito de limitar por cliente a quantidade dos produtos 
anunciados. Veri  que disponibilidade de estoque na loja. *1: Consulte formas de pagamento e condições de aprovação no estande do Cartão 
Telhanorte. *2: Telhanorte Garante: Se você encontrar menor preço em um dos concorrentes sinalizados em cada loja, cobrimos o valor total do 
orçamento e você ainda ganha mais 2% de desconto. Caso já tenha efetuado a compra na Telhanorte, você receberá a diferença acrescida de 
30% em vales-compra, dentro das seguintes condições: a compra deve ter sido realizada nos últimos 7 dias; o item deve ser da mesma marca, 
modelo, qualidade e condição de pagamento, não sendo válido para saldos e pontas de estoque; é necessária a apresentação de encarte, nota ou 
cupom   scal, orçamento ou anúncio, conforme o caso. Política válida exclusivamente para as lojas físicas e online dos concorrentes de cada loja. 
Fotos meramente ilustrativas. Preço do frete não incluso nos preços anunciados. 

SE ENCONTRAR PREÇO MAIS 
BAIXO NA CONCORRÊNCIA, 
A TELHANORTE COBRE A 
OFERTA COM MAIS 2% DE 
DESCONTO*2.

Ofertas válidas até 03/05/2018
somente para as lojas Telhanorte Guarulhos e Via Dutra 
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10 LÁTEX ACRÍLICO 
GLASURIT
Fosco, Branco, 18 L

109,90
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MASSA CORRIDA 
PVA MAZA
27 kg

39,90
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VARAL DE CHÃO BARI
88x139x56 cm, 
com Asas

59,90
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SPOT DE SOBREPOR 
E27 PAVILONIS
Para 1 Lâmpada, Sem 
Aleta, Preto

9,90
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15 BIANCO ADESIVO 
para Argamassas 
e Chapiscos, 18 L

154,90
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sem pia

GABINETE PARA PIA 
SONIC
Branco, 
120 cm

199,90
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PASTILHA DE VIDRO 
ECOLOGIC
Mescla, Cinza, Placa 
30x30 cm

9,90
peça
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PISO AMÊNDOA
44,75x44,75 cm, 
cx 2,00 m2, 
Extra

8,90
m2

LANÇAMENTO
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