
MP pede que Zeitune devolva os salários como vice-prefeito
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Márcio França lança 
programa estadual 
Pet São Paulo de 
proteção aos animais
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Governador anunciou ainda 
a criação da Subsecretaria de 
Defesa do Animal Doméstico
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O prefeito Guti (PSB) participou da entrega dos uniformes escolares para os alunos da EPG Sitio do Pica Pau Amarelo, no Jardim Cocaia. 
Ao todo, mais de 116 mil alunos da rede municipal estão recebendo os uniformes escolares, que contam com o kit de inverno

Prefeitura entrega uniformes com 
o kit inverno para alunos da rede
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Agora, de olho 
na Costa Rica

Zuber, autor do gol 
da Suíça, nega ter 
feito falta em Miranda

CBF fará reclamação 
à Fifa por juiz não 
ter utilizado o VAR

William e Miranda participaram nesta 
segunda (18) do 1º treino pós-empate

GH  Pág. 9
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Douglas M. da Penha
Lamentável a estreia da 
nossa seleção brasileira na 
Copa. O empate diante da 
Suíça teve mesmo gosto de 
derrota. Vi um Brasil nervo-
so, jogadores como Marce-
lo apático, Neymar muito 
estrela segurando a bola 
só para ele. É necessário 
humildade e força de von-
tade para vencer os próxi-
mos dois jogos e, assim, 
nos classificarmos. Caso 
contrário, o sonho do hexa 
deverá ser adiado, mais 
uma vez

Dennis Vieira da Cunha
A seleção brasileira amare-
lou, literalmente. É bom que 
Tite saiba que os jogos da 
Copa não são os amistosos 
que o Brasil brilhou. Ain-
da assim, estou na torcida 
de que a nossa Canarinho 

possa fazer uma brilhante 
participação. E ainda confio 
no trabalho de Tite.

Amália Lins de Abreu
E nossa seleção? Fiquei 
decepcionado, mas afinal 
de contas foi o primeiro 
jogo. Não temos mais o di-
reito de erra nos próximos 
confrontos. E que Tite puxe 
as orelhas do ‘todo estrela’ 
Neymar, e que ele saiba 
que o futebol é um esporte 
coletivo e não individual 
como o que ele insiste em 
colocar em prática, princi-
palmente em um torneio 
como a Copa do Mundo. 
 

Dóris Videira
Quem matou Vitória? Esta 
é a pergunta que todos nós 
queremos que seja respon-
dida. Este crime, em Araça-
riguama, está mesmo muito 

estranho. Se a menina foi 
sequestrada por engano, 
por que não a libertaram 
ao saberem deste engano? 
Ou será que eram pessoas 
que ela conhecia? Espero 
que minhas dúvidas sejam 
respondidas pela polícia no 
mais curto espaço de tem-
po possível..

Edluce Martins
O assassinato de Vitória 
Gabrielly é um soco na 
boca do estômago de toda 
a sociedade brasileira. Não 
aguentamos mais tanta 
violência. Precisamos de 
políticas de segurança pú-
blica mais eficientes e que 
garantam a paz e tranquili-
dade de toda a sociedade 
brasileira, em especial das 
nossas crianças e idosos. 
Torço para que a polícia 
prenda os culpados.

[ artigo ]

Cristiano Medina da Rocha
Advogado criminalista

Viva, o cinema 
brasileiro!

Nesta terça-feira comemoramos o Dia do Cinema Na-
cional, que na classificação das Belas Artes, ao lado da 
Música, Artes Cênicas, Pintura, Escultura, Arquitetura e 
Literatura, ocupa a colocação de a Sétima Arte. 

O cinema brasileiro nasceu como exibição em 1896, 
quando Henri Paillie, exibiu filmetes retratando cenas 
do cotidiano Europeu. A comemoração do Dia do 
Cinema Nacional, em 19 de junho, rememora o primeiro 
registro de imagens em movimento em nosso território, 
feito por Afonso Segreto em 1898, a bordo do navio 
francês Brésil, dando origem ao filme “Vista da baia da 
Guanabara”. 

Somente em 1932 na Era Vargas foi editada a primei-
ra lei de apoio ao cinema nacional, obrigando que as 
salas exibissem cinejornais. Na década de 40 foi criada 
a Vera Cruz, grande produtora nacional, estruturada 
nos moldes de Hollywood, composta por renomada 
equipe internacional produziu 18 filmes, dentre eles o 
Cangaceiro, que teve seus direitos autorais vendidos à 
Columbia Pictures quando de sua falência. 

Diversos foram os períodos cinematográficos na-
cionais, destacando as chanchadas, cinema novo, 
Údigrudi, Embrafilme, Pornochanchada e a retomada 
que se deu com o término do Governo Collor, que prati-
camente destruiu o cinema nacional com a extinção da 
Fundação do Cinema Brasileiro, Ministério da Cultura, 
leis de incentivo e Concine. 

O renascimento do cinema nacional se deu com a 
edição da Lei do Audiovisual sancionada pelo então 
presidente Fernando Henrrique Cardoso que, por meio 
de incentivos fiscais, levou o Brasil ao cenário do cine-
ma mundial. 

Em pleno século XXI o cinema nacional ainda enfren-
ta imensuráveis desafios quase que intransponíveis 
face à potência avassaladora da indústria cinematográ-
fica estrangeira, mas sobrevive graças a qualidade de 
nossos diretores, atores, atrizes e incentivadores. 

Em 2018 foi editada a Lei 13.594 que autoriza até o 
exercício fiscal de 2019 a dedução do imposto de ren-
da devido às quantias investidas na produção de obras 
audiovisuais brasileiras de produção independente, 
mediante a aquisição de quotas representativas dos 
direitos de comercialização das referidas obras, desde 
que esses investimentos sejam realizados no mercado 
de capitais, em ativos previstos em lei e autorizados 
pela CVM, e os projetos de produção tenham sido pre-
viamente aprovados pela Ancine. 

As pessoas físicas e jurídicas tributadas pelo lucro 
real, poderão deduzir do imposto de renda devido as 
quantias aplicadas na aquisição de cotas dos Funcines. 
Sob o manto da Lei Rouanet, Lei do Audiovisual e das 
diversas legislações de incentivo a cultura vigentes, o 
cinema nacional tem crescido a cada dia difundindo 
pelo mundo o talento de nossos cineastas e a valorosa 
cultura do povo brasileiro. 

 Direitos Humanos

O prefeito Bruno Covas lançou nesta segunda-feira (18) o Selo Direitos Humanos e Di-
versidade, com a proposta de reconhecer boas práticas de inclusão no mercado de tra-
balho por parte de empresas e organizações que atuam na cidade. A meta, no primeiro 
ano, é a adesão de 150 empresas.

Mega Sena
Concurso n° 2050
16/06/2018
08 - 31 - 32 - 33 - 38 - 50

Lotofácil
Concurso n° 1677
18/06/2018 
01 - 04 - 05 - 06 - 09
11 - 12 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 22

Lotomania
Concurso n° 1875 
15/06/2018
03 - 04 - 05 - 06 - 08
17 - 18 - 20 - 25 - 27
31 - 46 - 49 - 50 - 67
72 - 73 - 88 - 91 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1801
16/06/2018
Primeiro sorteio 
15 - 18 - 24 - 36 - 42 - 44
Segundo sorteio
18 - 27 - 28 - 33 - 34 - 37

Federal
Extração n° 05293
16/06/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   25774         700.000,00
2º  03663           28.000,00 
3º  42415            26.000,00
4º  21021            22.000,00
5º  25030           20.040,00
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Alunos da rede municipal de Guarulhos 
recebem uniforme com kit de inverno

Processo para a compra de
material começou há 1 ano

Na manhã desta segunda 
(18), o prefeito Guti (PSB), 
participou da entrega dos 
uniformes escolares para 
os alunos da EPG Sitio do 
Pica Pau Amarelo, no Jardim 
Cocaia. Ao todo, mais de 116 
mil alunos que frequentam 
unidades escolares da rede 
municipal estão recebendo 
os uniformes escolares, 
que contam com o kit de 
inverno, composto por uma 
camiseta a mais de manga 
comprida e uma jaqueta 
acolchoada, impermeável e 
com capuz. Os itens a mais 
se somam a outros nove, 
entre eles calça, camisetas 
de manga curta, meias 
antiderrapantes, blusa e 
bermuda, além de tênis e 
mochila.

Guti enfatiza que os novos 
uniformes estão com qua-
lidade superior, com o objeti-

vo de garantir mais conforto 
e bem-estar das crianças. 
Ele enfatizou a inclusão do 
kit inverno, que será muito 
importante nos dias do 
rigoroso inverno que está 
por vir. “Estamos trabalhan-
do muito para a educação 
das nossas crianças. Esta 
entrega reforça o nosso 
compromisso em oferecer 
uma educação de qualidade 
para todos os alunos. Fico 
feliz em vê-los com calçados 
confortáveis e uniformes 
adequados, isso faz dife-
rença na vida de cada um”, 
destaca o prefeito.

Com o kit em mãos, 
Rosângela Rodrigues dos 
Santos, avó de um dos 
alunos, ressalta a importân-
cia de receber o material. 
“O uniforme vai me ajudar 
muito e facilitar para os pais 
que já têm muitos gastos e 

nem sempre conseguem 
comprar”, concluiu.

A mãe Letícia Reis não 
economizou elogios ao kit. 
“Além de muito bonito, eles 
estão com uma qualida-
de bem melhor. O tênis é 
perfeito, está tão bonito 
que valeu a pena esperar”, 
destacou.

Neste ano, o novo uni-
forme escolar está sendo 
entregue em junho devido a 

mudanças promovidas pela 
atual administração munici-
pal no sistema de licitação. 
Isso visa maior transparência 
no processo para garantir a 
melhor aplicação dos recur-
sos públicos em materiais 
de qualidade comprovada. 
Neste certame licitatório, 
14 empresas se habilita-
ram a participar, incluindo 
pequenos empreendedores 
e consórcios.

O processo para a com-
pra dos materiais teve iní-
cio em julho de 2017, quan-
do um grupo de trabalho 
passou a realizar estudos 
sobre estética, durabilida-
de, economia e qualidade 
de materiais. Os uniformes 
distribuídos até o ano pas-
sado chamavam a atenção 
pela baixa qualidade, sem 
preocupação com a du-
rabilidade e conforto. Era 
também comum os alunos 
exibirem peças rasgadas 
pouco tempo depois de 
recebê-los. Durante esta 
fase de estudo, o grupo 
ouviu alunos, professores, 
funcionários e pais, que 
tiveram a oportunidade de 
apresentar sugestões. A 
escolha de tênis de velcro, 
em vez de cadarço, para 
a educação infantil, por 
exemplo, atendeu à reivin-
dicação da comunidade 
escolar.

Diante da complexidade 
do processo, a Prefeitura 
recebeu mais de 100 ques-
tionamentos da parte dos 
possíveis fornecedores, 
além do processo sofrer 
cinco impugnações de em-
presas que questionaram 
etapas do certame. Apesar 
de ter todas as questões 
sanadas, houve um atraso 
no processo, que deveria 
estar concluído no início 
do ano. 

O contrato com o consór-
cio vencedor foi assinado 
apenas em abril. Os mate-
riais começaram a chegar 
a Guarulhos no final de 
maio e imediatamente 
passaram a ser entregues 
às escolas.

Até o final de junho, 80% 
das unidades terão recebi-
do todo o material, sendo 
que até meados de julho 
a entrega deverá estar 
concluída.

ELOGIOS: Os familiares dos alunos não pouparam elogios à qualidade do material e à ação da prefeitura
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Promotoria pede a devolução dos salários de 
Zeitune como vice por não se afastar da OAB

PARECER: O promotor Cláudio Sérgio Alves Teixeira quer que Zeitune devolva o que recebeu em 16 meses; o vice-prefeito vai questionar o parecer

Acusado diz que pediu baixa de 
todos os processos em 2016

“Eu me descompati-
bilizei das atividades 
em 2016. Já estou me 
defendendo na Ordem 
desde quando ques-
tionaram as minhas 
atividades. Mas, eu 
tenho [registros] de to-
das as minhas saídas 
de todos os processos 

em dezembro daquele 
ano”. Assim, o vice-
-prefeito Alexandre 
Zeitune (Rede) infor-
mou ao HOJE. 

A punição é valida 
enquanto ele manter 
ativa sua inscrição 
na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. 

Com isso ele terá de 
devolver aos cofres 
públicos a remunera-
ção recebida durante 
este período. O valor, 
caso ocorra a devolu-
ção, será destinado ao 
Fundo Estadual de Re-
paração dos Interes-
ses Difusos Lesados. 

Antônio Boaventura

O Ministério Público 
Estadual, em parecer 
assinado pelo promotor 
Cláudio Sérgio Alves 
Teixeira, pede a de-
volução dos salários 
recebidos por Alexan-
dre Zeitune (Rede) por 
exercer a função de 
vice-prefeito sem que 
ele tenha solicitado 
afastamento neste perí-
odo de suas atividades 
como advogado na Or-
dem dos Advogados do 
Brasil (OAB) - Subseção 
Guarulhos. De acordo 
com o MPE, Zeitune co-
meteu crime de improbi-
dade administrativa.

Segundo o artigo 
12 da lei n.º 8.429 de 
2 de junho de 1992, 
independentemente 
das sanções penais, 
civis e administrativas 
previstas na legisla-
ção específica, está o 
responsável pelo ato de 
improbidade sujeito as 
cominações, que podem 

ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de 
acordo com a gravidade 
do fato. 

Cabe o ressarcimento 
integral do dano, perda 
dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamen-
te ao patrimônio, se 
concorrer esta circuns-
tância, perda da função 
pública, suspensão dos 
direitos políticos de 
cinco a oito anos. 

O acusado, caso seja 

condenado, também 
deve fazer o pagamen-
to de multa civil de até 
duas vezes o valor do 
dano e proibição de 
contratar com o poder 
público ou receber 
benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, 
ainda que por intermé-
dio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio ma-
joritário, pelo prazo de 
cinco anos. 

Em caso de conde-
nação, o vice-prefeito 
Alexandre Zeitune terá 
de fazer a devolução de 
aproximadamente R$ 
245 mil que recebeu em 
salários desde fevereiro 
do ano passado. 

A quantia é equivalen-
te ao recebimento de 
16 vencimentos, desde 
que assumiu em janeiro 
de 2017 a condição de 
vice-prefeito do muni-
cípio.

Fora da agenda
O vereador Wesley Ca-

saForte (PSB) parece não 
contar com o apoio do 
prefeito Guti (PSB) para 
ser candidato a deputado 
estadual. Semana passa-
da Wesley não conseguiu 
nem ser atendido na Casa 
Branca…

O predileto
Para alguns interlocuto-

res, Guti andou dizendo que gostaria do secretário 

de Segurança ( e vereador tucano licenciado), 
Gilvan Passos, como seu vice em 2020... 

Momento crítico
Em 2016, com Carlos Roberto candidato a prefei-

to , o PSDB elegeu somente dois vereadores. Em 
2020, sem coligação na proporcional, se o partido 
não tiver candidato a prefeito, corre o risco de não 
eleger ninguém…

Taxiando
O ex-secretário de 

Transportes Atílio Pereira 
(gestão Almeida) dá sinais 
que pretende se manifes-
tar sobre o atual momento 
político de Guarulhos…

Nas entrelinhas
O vereador Edmílson 

Souza (PT) apresentou 
requerimento na Câmara 
exigindo informações sobre o caderno econômico 

editado pela pasta do secretário Rodrigo Barros 
(Desenvolvimento)...

Aguardemos
Solicitei extrato de um contrato do SAAE. A autar-

quia respondeu para eu “procurar os meios legais”. 
Pesquisei no site do SAAE e não achei especifi ca-
mente como pedir informaç;oes pela Lei da Trans-
parência. Preenchi um formulário de e-mail…

Bomba-relógio
Uma pessoa pretende se inscrever para a Tribuna 

Livre na sessão de quinta-feira. E a ideia é provo-
car uma CPI…

Na fila
Embora seja aliado 

do prefeito Guti, o 
deputado estadual 
Jorge Wilson Xerife 
(PRB), caso reeleito, 
deverá ser candidato a 
prefeito em 2020...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Postos ainda descumprem 
publicidade da MP do diesel

Aplicativo dará autonomia 
para cidadão colaborar com 
a administração municipal

Antônio Boaventura

Mesmo depois de 19 
dias da edição da Medida 
Provisória que reduz o 
valor diesel em R$ 0,46 nas 
bombas de abastecimento, 
ainda é possível encontrar 
em Guarulhos estabeleci-
mentos que não cumprem 
a determinação publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU), que obriga os postos 
a informarem o valor comer-
cializado daquele insumo 
antes da paralisação das 
atividades realizadas por 
caminhoneiros e o preço 
por litro com a redução após 
o fim da greve.

A média do valor cobrado 
pelo litro do diesel na cidade 
antes do ato realizado pelos 
caminhoneiros em meados 
do mês passado era de 

aproximadamente R$ 3,89. 
Com a redução proposta em 
negociação com o Governo 
Federal, este valor caiu para 
R$ 3,43. Também é possível 
encontrar a R$ 3,30. No 
entanto, não são todos os 
postos em Guarulhos que 
estão repassando este pre-
ço ao consumidor final. 

“É preciso colocar os 
valores para que não haja 
dúvida de que o descon-
to esteja disponível nas 
bombas. Caso o posto não 
esteja cumprindo temos que 
denunciar para fazer valer 
os nossos direitos, que con-
quistamos com muito suor”, 
declarou o caminhoneiro 
Jarbas Sampaio, 53 anos.

De acordo com a portaria 
760/2018, do Ministério da 
Justiça, através do Sistema 

Nacional de Defesa do Con-
sumidor, os postos devem 
informar os preços dos com-
bustíveis no dia 1º de maio 
de 2018 e no dia 1º de junho 
de 2018. A fiscalização 
fica a cargo das unidades 
do Procon dos estados e 
municípios para que seja 
resguardado o direito ao 
repasse da redução do valor 
aos consumidores finais.

“É preciso colocar mesmo? 
O nosso informativo é 
somente aquele que está 
junto com o preço do etanol 
e da gasolina. E o valor que 
estamos cobrando é o de 
R$ 3,73. Vamos ver como 
está esta situação”, disse a 
atendente Elisângela Pereira 
do posto Ipiranga da rodovia 
Presidente Dutra, na região 
da Vila Endres.

A Prefeitura de Guarulhos 
tem investido cada vez 
mais em mecanismos de 
zeladoria da cidade que 
mantenham a parceria 
com a população, a fim de 
colocar em prática a ideia 
central que estrutura uma 
administração colabora-
tiva. Em fase de testes, o 
aplicativo Cuida Guarulhos 
é uma ferramenta tecnoló-
gica que dará autonomia 
ao cidadão para indicar 
demandas da cidade que 
precisam de manutenção. 

Após a implantação 
definitiva, na primeira fase 
será possível reportar 
diversos transtornos, como 
buracos em vias, entre 
outros. Depois da queixa, 
a notificação será recebida 
pela Secretaria de Governo 
que, posteriormente, enca-
minhará os problemas aos 
setores responsáveis pela 

solução, e os usuários do 
aplicativo poderão acom-
panhar o andamento da 
solicitação pelo celular.

De acordo com o prefeito 
Guti, o Cuida Guarulhos 
vai fomentar a comunica-
ção entre a população e a 
gestão. Ele dará a oportu-
nidade para cada cidadão 
participar ativamente das 
ações em prol do desen-
volvimento do município, 
por meio do envio de fotos 
e descrições das irregulari-
dades encontradas. 

“Quem me acompanha 
sabe de minha insistência 
para a criação de laços 
cooperativos dos serviços 
de manutenção que zelam 
pela cidade, os quais são 
capazes de oferecer à 
sociedade uma vida mais 
digna. Esse objetivo está 
perto de ser concretizado”, 
avalia Guti.

DIVULGAÇÃO: Medida determina que os postos coloquem os valores praticados antes e depois da greve
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[ bloco de notas ]

Inscrições para vestibular da Univesp 
ficam abertas até esta terça-feira

A Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo 
(Univesp) receberá as ins-
crições para o vestibular 
do 2º Semestre de 2018 
até esta terça-feira (19). Ao 
todo são oferecidas mais 
de 20 mil vagas, dividi-
das em diversos polos 
no Estado de São Paulo, 
das quais duas mil para 
Guarulhos.

Para o polo de Guarulhos, 
estão disponíveis vagas 
para os cursos de Pedago-
gia, Matemática, Enge-
nharia da Computação, 
Engenharia de Produção e 
Tecnologia em Gestão Pú-

blica. As aulas são realiza-
das em ambientes virtuais, 
com encontros presenciais 
mensais. Para se inscrever, 
é necessário acessar o 
site www.vunesp.com.br e 
se dirigir ao link “Univesp 
- Processo Seletivo 2º 
Semestre 2018”. O custo 
da inscrição é de R$ 45,00. 
Para mais informações e 
obter o Manual do Candi-
dato, acesse o seguinte 
link: univesp.br/noticias/
univesp-abre-nesta-se-
gunda-feira-21-slash-05-
-inscricoes-para-o-vesti-
bular-do-2o-semestre#.
Wx5gPjQvzZ6

[ bloco de notas ]

Ceresi promoveu ação de combate 
à violência contra a pessoa idosa

Na última sexta-feira (15), 
quando foi celebrado o 
Dia de Enfrentamento e 
Combate à Violência con-
tra a Pessoa Idosa, cerca 
de 50 usuários do Ceresi 
(Centro de Referência à 
Saúde do Idoso) foram 
recepcionados com uma 
atividade de relaxamen-
to e descontração pelo 
educador físico Gilberto 
de Almeida e, depois, 
participaram de palestras 
sobre o tema.

A primeira palestra, 
sobre violência domés-

tica, foi conduzida pela 
assistente social Regis-
laine Leôncio Pereira. Na 
sequência, as psicólogas 
Sebastiana Celestino de 
Souza Riato e Alice Ayko 
Hori falaram sobre vio-
lência emocional e como 
agir frente à violência, 
respectivamente. Ao final 
do encontro, cada idoso 
recebeu um cartão com 
uma mensagem indivi-
dual, juntamente com o 
número do telefone do 
Disque Denúncia (Disque 
100).

Trabalhadores cadastra-
dos no Centro Integrado 
de Emprego, Trabalho 
e Renda (Ciet) e que 
tenham experiência como 
Vigilante podem concor-
rer a uma das 60 vagas 
de emprego abertas. 
As oportunidades são 
oferecidas por empresas 
cadastradas na Secretaria 
Municipal do Trabalho. 
Para concorrer os interes-
sados devem comparecer 

a uma das cinco unidades 
do Ciet, com documenta-
ção atualizada e curriculo 
até o dia 19/06 (terça-
-feira) das 8h às 17h.

Para concorrer às vagas 
os interessados devem 
preencher requisitos 
como ter ensino funda-
mental completo, expe-
riência comprovada em 
Carteira de Trabalho e 
total disponibilidade de 
horário.

Secretaria Municipal do Trabalho 
divulga 60 vagas para vigilante

[ transparência ]

O HOJE publica às terças-feiras e quintas-feiras, os 
maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de 
Finanças a empresas fornecedoras e prestadores de 
serviços à Prefeitura de Guarulhos.

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
Serviços de recrutamento e seleção de 26 (vinte e 
seis) estagiários de Direito para atuarem nas procu-
radorias e departamentos da Secretaria de Justiça, 
recrutamento e seleção de estagiários nas áreas de 
Pedagogia, Administração e Tecnologia da Informação 
da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
VALOR: R$ 800.167,08

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso 
LTDA
Serviços técnicos de manutenção de equipamentos 
de relógio de ponto.
VALOR: R$ 419.430,76

Cirúrgica KD Ltda – EPP
Fornecimento de luvas de procedimento estéril.
VALOR: R$ 264.180,00

C.B.S. Médico Científica S/A
Fornecimento de materiais hospitalares.
VALOR: R$ 212.655,00

Blintec Tecnologia Indústria e Comércio 
de Blindagem Ltda
230 coletes de proteção balística - valor unitário 
R$ 791,22.
VALOR: R$ 181.980,60

Comercial 3 Albe Ltda
Fornecimento de suplemento alimentar em pó e líqui-
do para adulto hiperproteíco.
VALOR: R$ 168.720,00

Gasball Armazenadora e Distribuidora LTDA
Fornecimento de 9094 kgs de gás liquefeito a granel 
no valor unitário de R$ 4,23, 202 unidades de gás 
liquefeito P45 no valor unitário de R$ 170,12 e 13 
unidades de gás liquefeito P13 no valor unitário de R$ 
38,00.
VALOR: R$ 73.325,86

America Net Ltda
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de telecomunicações para fornecimento 
de link dedicado de acesso à internet com alta dispo-
nibilidade, com velocidade de circuito a 300 Mbps de 
banda efetiva.
VALOR: R$ 52.500,00

Dental Comércio de Produtos Odonto-Médicos Ltda 
– EPP
Fornecimento de materiais odontológicos.
VALOR: R$ 24.164,50

Absoluta Elevadores Automação e Informática Ltda. 
ME
Prestação de serviços especializados de manutenção 
preventiva e corretiva em elevadores e fornecimento 
de peças.
VALOR: R$ 23.387,72

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 15 de junho de 2018

Fábio Nunes Teixeira Divulgação

Diversidade ganha página em 
Guia LGBTS de São Paulo

A Subsecretaria de Políti-
cas da Diversidade (SPD), 
vinculada à Secretaria de 
Assuntos Difusos, firmou 
parceria com o Guia 
LGBTS de São Paulo, con-
siderado o maior guia de 
classificados segmentado 
ao público LGBT, apadri-
nhado pela drag queen 
Nany People. A publicação 
foi lançada recentemente 
no formato impresso e 
digital e a SPD foi contem-
plada com duas páginas 
(62 e 63), nas versões 

inglês e português, com a 
apresentação do trabalho 
e dos serviços oferecidos 
ao cidadão em Guarulhos.

O Guia LGBTS de São 
Paulo tem distribuição 
nacional e as ações de 
entrega são realizadas em 
grandes eventos durante 
o ano. Para acessar a ver-
são digital, o interessado 
pode acessar o seguinte 
endereço:www.guiaglbts.
com.br/guia. O site do guia 
pode ser acessado em: 
www.guiaglbts.com.br

O Instituto de Previ-
dência dos Funcionários 
Públicos Municipais de 
Guarulhos, Ipref, promo-
veu nesta sexta-feira, dia 
15, a celebração de seus 
35 anos de criação, com 
homenagens a servido-
res que deixaram sua 
contribuição à história do 
instituto. O evento foi reali-
zado na sede, localizada 
no Macedo, e contou com 
a presença de diversas 
autoridades.

Figurou entre os homena-
geados o 1º presidente do 
Ipref, Sérgio Canto Rabello, 
que foi representado pela 
sua esposa e ex-servidora, 
Lenisa Freire Rabello. A 
sala de reuniões da pre-
sidência do Ipref recebeu 
seu nome. Na ocasião, 
Paulo Sérgio relembrou 
todo o trabalho do ex-
-presidente Sérgio Canto 
Rabello, e destacou sua 
idoneidade, respeito ao 
funcionário e inteligência.

Celebração de 35 anos do 
Ipref homenageia servidores

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Ivanildo Porto

Ponte Grande recebe 
revoada de pipas 
com alunos da rede 
municipal de ensino
Antônio Boaventura

Nesta quinta-feira (21) 
entre 9h e 11h, os céus 
no bairro Ponte Grande 
receberão cerca de 500 
papagaios customiza-
dos por alunos de cinco 
escolas da rede municipal 
de ensino de Guarulhos. 
A “Revoada de Pipas” tem 
como objetivo incentivar 
os estudantes a priori-
zarem a segurança na 
brincadeira, tão tradicio-
nal há várias gerações. 
O evento acontece no 
estádio Municipal Arnaldo 
José Celeste.

Esta edição terá educa-
dores da Evoluir, repre-
sentantes da EDP e da 
secretaria da Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel), além de professo-
res e alunos das escolas 
Professor Edson Nunes 

Malecka, Mário Quintana, 
Jorge Amado, Tom Jobim 
e Pastor Perácio Grilli, que 
vêm desenvolvendo ativi-
dades do projeto “Brin-
cando com Pipas” desde o 
início de 2018. 

“Por meio da iniciati-
va, a EDP une dois dos 
principais conceitos que 
norteiam os seus investi-
mentos socioculturais: o 
fomento à educação de 
qualidade e a conscienti-
zação sobre segurança na 
convivência com as redes 
elétricas”, disse Luís Gou-
veia, diretor do Instituto 
EDP. 

O programa apoia-se em 
valores que vão desde 
a simbologia de uma 
infância livre e cheia de 
motivações que incenti-
vem a criatividade até a 
aplicação de todo esse 

caráter lúdico como um 
instrumento educacional 
de grande potência. 

Para garantir a siner-
gia de todos os pilares, 
a iniciativa organiza a 
formação de professores 
– que ocorre em sessões 
fechadas comandadas 
por educadores da Evo-
luir, que se utilizam de 
material didático criado 
pela própria empresa – e 
ações diretas com alunos 
e comunidade.

São promovidas ativida-
des como palestras com 
eletricistas da EDP e aulas 
semanais com educado-
res de campo da Evoluir, 
quando são desenvolvidas 
atividades interdisciplina-
res do plano pedagógico 
criado para o projeto. Tam-
bém são realizados pocket 
shows pela ‘Cia. 

EVENTO: A ação acontecerá nesta quinta (21) no estádio Arnaldo José Celeste

ADIFFERENZAODONTOLOGIA
EMPARCERIACOMA
FACULDADEFUNORTESELECIONA
PACIENTESPARATRATAMENTO
DEIMPLANTESDENTÁRIOS
ECARGAIMEDIATA.
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Leitor do HOJE 

* Promoção válida para até 2 ingressos. Não disponível para meia entrada, ingressos promocionais e não acumulativo. 
Válido somente com apresentação deste recorte.

R$20,00
paga apenas

EDITAIS 
LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800
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Festival Hexa Brasil e 
bares são opções para 
assistir aos jogos do 
Brasil na Copa 2018

Em evento na capital, governo lança 
o programa estadual Pet São Paulo

Municípios receberão selo
ao aderirem ao programa

Ulisses Carvalho 

A Copa do Mundo já 
começou para a seleção 
brasileira que, na estreia, 
no domingo (17), apenas 
ficou no empate com a 
Suíça pelo placar de 1x1. E 
a partida levou um grande 
número de torcedores 
para o Festival Hexa Brasil 
Guarulhos HOJE, na Praça 
Transguarulhense, no 
Continental.

Organizado pelo HOJE 
e contando com apoio da 
Prefeitura de Guarulhos e 
da Rádio 89 FM, o festival 
começou neste último final 
de semana. Com uma bela 
estrutura, já impressionou 
os fanáticos pela seleção, 
já que o espaço conta com 
barracas e food truck para 
alimentação, espaço para 
as crianças, além de dois 
grandes telões para acom-

panhar as principais parti-
das da Copa do Mundo. 

Após o confronto entre 
Brasil x Suíça, o destaque 
ficou para o show do 
cantor sertanejo Raffa Au-
gusto. E para encerrar, os 
torcedores vibraram com 
outro grande show em ho-
menagem a maior banda 
que a cidade já teve, os 
Mamonas Assassinas. O 
cantor Ruy Brissac ficou 
com a missão de reviver 
as principais músicas do 
grupo, além de promover 
o sorteio de ingressos para 
cinema e camisas com o 
título da música Vai Aê, 
encontrada pela família de 
Dinho e gravada na voz de 
Brissac. 

Outros locais da cidade 
que reuniram os torce-
dores no dia do jogo da 
seleção foi o Adega 33, na 

rua Tapajós, n° 120. O show 
começou às 14h, com des-
taque para a participação 
do Grupo Voraz, reunido 
há mais de dez anos e 
misturando samba com 
pop e rock. Houve também 
a participação do grupo de 
pagode Vou Pro Sereno e 
um pouco de samba com a 
atração Sall e Banda. Além 
da roda de samba ao vivo, 
quem foi assistir ao jogo da 
seleção contou com três 
telões de led e até caneca 
personalizada no Adega 
33. 

Já a programação no bar 
da EuroSoccer, na aveni-
da Guarulhos, n° 3117, no 
bairro da Ponte Grande, 
contou com um grande 
telão de led, além de um 
show de samba para agitar 
a tarde do futebol com Rick 
e Chris Vianna.

Em solenidade no 
Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo paulista, 
o governador Márcio Fran-
ça lançou nesta segunda-
-feira (18) o Pet São Paulo, 
programa estadual inédito 
de apoio aos municípios 
em ações e políticas públi-
cas em defesa dos animais 
domésticos, em especial 
cães e gatos.

Para coordenar os 
trabalhos com as prefei-
turas, está sendo criada a 
Subsecretaria de Defesa 
do Animal Doméstico, 
vinculada a Casa Militar do 
Estado. “Fizemos uma so-
lenidade diferente, criando 
de maneira institucional a 

subsecretaria de proteção 
animal. Era uma vontade 
que a gente percebe nas 
ruas, praticamente toda 
cidade tem alguém que 
faz essa defesa, muitos 
vereadores, deputados, no 
congresso nacional tam-
bém, Assembleia Legislati-
va”, disse Márcio França.

A subsecretaria será 
responsável por coorde-
nar o Sistema Estadual 
de Defesa dos Animais 
Domésticos (Siedad) – um 
comitê gestor intersetorial 
responsável por realizar e 
apoiar projetos e ações de 
proteção de cães e gatos 
em todo território paulista.

“Agora teremos um 

lugar para canalizar essa 
energia positiva, é uma 
secretaria que vai nascer 
pequena, mas ela agrega 
outras áreas de atuação. 
Hoje assinei quase R$ 2 
milhões em emendas, de 
parlamentares que fazem 

da proteção animal sua 
principal atividade, e estou 
muito contente de faze 
isso em SP, que será o 
primeiro Estado do Brasil 
a ter uma subsecretaria 
para tratar desse assunto”, 
completou o governador.

O programa incenti-
vará os municípios na 
realização de feiras de 
adoção, capacitações, 
campanhas educa-
tivas sobre guarda 
responsável de cães e 
gatos, além de firmar 
convênios para apoio 
a castração e micro-
chipagem. O município 
que aderir ao progra-
ma receberá o Selo 
Pet São Paulo, sendo 
atestado parceiro na 
proteção destes pets.

“As pessoas que 
acreditam que os cães 
são parte da sociedade 
vão ter agora com esse 
programa o aval de 

que são mesmo. Eles 
têm direitos”, comen-
tou Alexandre Rossi, 
após participação no 
evento com seus famo-
sos pets, Estopinha e 
Barthô.

O Pet São Paulo nas-
ceu da preocupação 
com os casos de maus 
tratos aos animais 
domésticos, e a neces-
sidade de uma cultura 
de prevenção contra 
atos de agressão, 
além do interesse do 
governo em integrar os 
órgãos públicos esta-
duais com os municí-
pios, organizações e a 
comunidade.
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SUCESSO: O Festival do HOJE levou os torcedores à Praça Transguarulhense
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Autor do gol da Suíça, Zuber 
nega ter feito falta em 
Miranda: ‘Não foi nada’

Autor do gol da Suíça 
no empate por 1 a 1 com a 
seleção brasileira, domin-
go, na estreia de ambas 
as equipes na Copa do 
Mundo, o meio-campista 
Steven Zuber também es-
teve envolvido na principal 
polêmica do jogo, disputa-
do na Arena Rostov. Afi nal, 
os jogadores brasileiros e 
o técnico Tite reclamaram 
de uma suposta falta co-
metida por ele no zagueiro 
Miranda. 

O jogador do Ho� enheim, 

porém, negou ter realiza-
do qualquer ação ilegal. 
As imagens da jogada 
mostram Zuber empurran-
do o defensor brasileiro 
na grande área antes de 
completar, de cabeça, um 
cruzamento para as redes. 
Mas, na sua avaliação, esse 
tipo de lance é recorrente 
e legal, pois a disputa entre 
defensores e atacantes é 
sempre intensa, especial-
mente tão próxima do gol. 

“Para mim, não foi nada. 
Como vocês bem sabem, 

a coisa mais comum em 
escanteios e faltas são a 
disputa por espaço com 
empurrões, mãos e om-
bros. Então, eu não achei 
que foi falta. Foi um lance 
absolutamente normal”, 
declarou Zuber, tentando 
minimizar a polêmica de-
cisão do árbitro mexicano 
César Ramos. 

Responsável pelo cruza-
mento que se transformou 
no gol de Zuber, o meia 
Xherdan Shaqiri adotou 
discurso parecido ao do 
seu companheiro, avalian-
do que o contato realizado 
pelo jogador suíço com 
Miranda não foi sufi ciente 
para a arbitragem assina-
lar uma falta.

Fora do primeiro treina-
mento da seleção após a 
estreia na Copa do Mundo 
da Rússia - o empate por 1 
a 1 com a Suíça, em Rostov, 
no domingo (17) -, Neymar 
aproveitou a tarde desta 
segunda-feira (18) em Sochi 
para realizar tratamento 
contra dores no pé direito. 
Foi o próprio atacante 
que revelou a adoção de 
cuidados especiais com 
o local, em publicação no 
seu perfi l no Instagram. 

Neymar foi um dos três ti-
tulares que fi caram de fora 
da leve atividade desta 
segunda-feira da seleção, 
sendo que os outros foram 
o zagueiro Thiago Silva e o 
volante Paulinho. Nenhum 
deles, porém, preocupa 
para o duelo da próxima 

sexta-feira com a Costa 
Rica, em São Petersbur-
go, pela segunda rodada 
do Grupo E da Copa do 
Mundo, de acordo com 
informações divulgadas 
pela CBF.

O duelo com a Suíça foi 
o primeiro em que Neymar 
atuou pelos 90 minutos 
desde que se recupe-
rou da cirurgia no quinto 
metatarso do pé direito, 
realizada no início de 
março, embora o técnico 
Tite tenha declarado que o 
seu atacante não estivesse 
“100%” para o duelo na 
entrevista coletiva prévia 
ao confronto realizado na 
Arena Rostov. 

Diante da Suíça, Neymar 
não teve atuação brilhan-
te e ainda sofreu com as 

entradas duras dos defen-
sores adversários, tendo 
sofrido dez faltas - em uma 
delas, um dos seus meiões 
foi rasgado. O atacante 
chegou a mancar o pé 
direito em alguns momen-
tos da partida, mas não 
recebeu tratamento, nem 
solicitou substituição. 

Após o jogo, o próprio 
Neymar tratou de adotar 
um discurso tranquiliza-
dor sobre a sua condição 
física. “Foi uma pancada 
que tomei durante o jogo, 
mas nada que preocupe. 
Dói um pouco depois que 
esfria”, declarou, no último 
domingo, o atacante do 
Paris Saint-Germain, que 
agora trabalha para treinar 
sem qualquer restrição 
nesta terça.

Fora de treino da seleção, Neymar faz 
tratamento contra dores no pé direito
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IF
A CBF confirma que reclamará à Fifa 

por não utilização do VAR pelo juiz 
A CBF confi rmou nesta 

segunda-feira que envia-
ria um documento formal 
à Fifa em que reclama da 
arbitragem do mexicano 
Cesar Ramos na estreia 
da seleção brasileira 
na Copa do Mundo da 
Rússia, o empate por 1 a 
1 com a Suíça, no último 
domingo, em Rostov. 

A revolta envolve a 
não marcação de falta 
do meio-campista Zuber 
no zagueiro Miranda no 
lance do gol da equipe 
adversária. 

Na carta, que seria 
enviada à Comissão de 
Arbitragem da Fifa, a CBF 

declararia que considera 
estranho que Ramos não 
tenha nem solicitado a 
utilização do árbitro de 
vídeo no lance. Para a en-
tidade, o protocolo para o 
uso do VAR não foi cum-
prido pelo juiz, seus as-
sistentes e pelos árbitros 
de vídeo, sendo que o 
recurso já foi utilizado em 
diversas oportunidades 
no começo desta edição 
da Copa do Mundo. 

Os brasileiros também 
reclamaram de um pênalti 
em Gabriel Jesus, que 
teria sido puxado por um 
zagueiro dentro da área, 
no segundo tempo. 
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Cabeleireiro João Franco fala em reunião do 
Núcleo de Beleza e Estética do Empreender

O Núcleo de Beleza e 
Estética, do Programa 
Empreender, projeto 
da ACE-Guarulhos em 
parceria com o Sebrae, se 
consolida a cada reunião. 
Nesta segunda-feira, dia 
18, aconteceu o terceiro 
encontro do grupo e com 
uma participação espe-
cial: a do cabeleireiro 
João Franco, profi ssional 
da área renomado na 
cidade.

Franco falou de como 
começou sua carreira, dos 
percalços que enfrentou 
pelo caminho, de como 

encontrou seu nicho de 
atuação e, principalmen-
te, de como não desviou 
de seu objetivo até se 
tornar um dos principais 
cabeleireiros de Guaru-
lhos. “Foi um encontro 
muito produtivo. Pude 
falar do que o profi ssional 
precisa fazer pra se man-
ter no mercado, além de 
tirar dúvidas de todos os 
participantes e conversar 
bastante sobre o seg-
mento de estética”, afi rma 
João Franco.

Para Ricardo Alves, 
orientador dos núcleos 

do Programa Empreender 
na ACE, a conversa entre 
os empreendedores e 
João Franco foi produtiva. 
“Todos que estiveram 
nesse bate-papo puderam 
ver que não basta apenas 
ter vontade e conhecer o 
ofício. É preciso ter foco, 
determinação e conheci-
mento da área em que se 
pretende atuar”, diz ele.

O presidente da ACE-
-Guarulhos, William 
Paneque, concorda com o 
orientador e reforça que 
o papel da ACE é o de 
ajudar os empreendedo-

res. “Nossa proposta, com 
os núcleos, é entender os 
mais diversos segmentos, 
como eles se ‘regulam’, 
compreender suas difi cul-
dades e apontar o cami-
nho, orientar e colaborar 
da melhor forma possível 
com o desenvolvimento 
desses empreendedores”, 
afi rma.

Assim como acontece 
com o Núcleo de Beleza e 
Estética, que já faz reuni-
ões periódicas, o Núcleo 
de Pet Shops vai se reunir 
novamente nesta terça-
-feira, dia 19, às 19h30, na 

sede da ACE-Guarulhos, 
à Rua João Bernardo de 
Medeiros, 278, no Bom 
Clima. “Convidamos todos 

os empresários do setor. 
Para participar não preci-
sa ser associado”, conclui 
Paneque.

ENCONTROS: Grupo fez sua terceira reunião; hoje é a vez do Núcleo de Pet Shops voltar a se encontrar na sede da entidade, no bairro Bom Clima
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Rafael Alexandre Restuccia dos 
Santos, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Alto da Moóca), SP 
no dia vinte e oito de março de mil 
novecentos e noventa (28/03/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz 
Fernando Restuccia dos Santos e de 
Tereza Celia Restuccia dos Santos.
Tatiane Rodrigues Alves da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e um de junho de mil nove-
centos e oitenta e quatro (21/06/1984), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Alves da Silva e de Lourdes do Carmo 
Rodrigues.

Robson Fernandes da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão instalador de 
insulfi lm, nascido em Subdistrito San-
tana, São Paulo, SP no dia vinte e um 
de outubro de mil novecentos e oitenta 
e três (21/10/1983), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Alberto da Silva e de 
Solange Fernandes da Silva.
Talita da Cruz, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Sub-
distrito Indianópolis, São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de março de mil nove-
centos e oitenta e cinco (28/03/1985), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João 
Valdir da Cruz e de Claudia da Cruz.

Raimundo Henrique Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão instalador de 
freios, nascido em Floresta Azul, BA no 
dia onze de dezembro de mil novecen-
tos e sessenta (11/12/1960), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Clarice Henri-
que Silva.
Nilza Almeida de Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Almadina, BA no dia seis de outubro 
de mil novecentos e cinquenta e nove 
(06/10/1959), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Alves de Almeida e de 
Inacia Souza Almeida.

Vicente da Silva Bezerra, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nasci-
do em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia onze de maio 
de mil novecentos e oitenta e um 
(11/05/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Vicente Ferrer Bezerra e de 
Valdelice Maria Batista.
Larissa Sampaio Fagundes, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Subdistrito Brás, São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(24/09/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Fagundes e de Maria de 
Fátima Araujo Sampaio Fagundes.

Jônata de Oliveira Falcão, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Almadina, BA no dia três de 
março de mil novecentos e noventa 
(03/03/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio dos Santos Falcão e 
de Sonia Ferreira de Oliveira.
Brenda Feitosa de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascida em Brasília - Distrito 
Federal (Reg. Distrito Santo Antônio, 
Acopiara-CE) no dia quatorze de agos-
to de mil novecentos e noventa e três 
(14/08/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Antonio de Oliveira e de 
Francisca Antonia de Oliveira.

Henrique Garcia Affonso, estado civil 
solteiro, profi ssão gastronomo, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
abril de mil novecentos e noventa e seis 
(28/04/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mauricio Alexandre Affonso e de Simone 
Soares Garcia.
Leticia Kanashiro Soares, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
São Paulo, SP no dia dezesseis de janei-
ro de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/01/1994), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha 
de Edgar da Costa Soares e de Ivonete 
Cristina Badain.

Andres Juan da Silva Fortunato, estado 
civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
um (25/02/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Daniel Intimo Fortunato e de Maria Ri-
vânia da Silva Fortunato.
Ewellyn Romão de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia qua-
torze de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (14/09/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Marcio Felix Romão e de 
Alessandra Alves de Oliveira.

Douglas Silva de Souza, estado civil sol-
teiro, profi ssão barista, nascido em Salto, 
SP no dia vinte e cinco de maio de mil 
novecentos e noventa (25/05/1990), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Oscarino José de 
Souza Filho e de Iramar Lino da Silva.
Bianca de Souza, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e um de abril de dois 
mil (21/04/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Alexandra de Souza.

Valdecir Guilherme de Macedo, estado 
civil divorciado, profi ssão encarregado 
de manutenção, nascido em Guarulhos, 
SP no dia dez de dezembro de mil no-
vecentos e setenta e três (10/12/1973), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Wladimir 
Guilherme de Macedo e de Rosa Esteter 
de Macedo.
Maria Cleneuma Costa Bessa, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida em Iracema, CE no dia primeiro de 
junho de mil novecentos e setenta e dois 
(01/06/1972), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Joaquim de Holanda Bessa e de Francis-
ca Pinheiro Costa Bessa.

Diego Tadeu Gomes, estado civil sol-
teiro, profi ssão montador, nascido em 
Guarulhos, SP no dia três de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (03/07/1986), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Severino 
Izidio Gomes e de Vera Lucia Miquelini 
Gomes.
Vanessa Aparecida Firmino, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezoito 
de setembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (18/09/1974), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Gilberto Firmino Pais e de Apare-
cida Alexandre Firmino.

José Airton de Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Nazaré Paulista, SP no dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (16/12/1968), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Anizio de Oliveira e de Linda dos San-
tos Oliveira.
Eliana Alves, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia cinco de abril de mil novecentos e 
setenta e dois (05/04/1972), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Pedro Alves e de Laura 
da Silva.

Wagner Cardozo de Almeida, estado ci-
vil divorciado, profi ssão guarda civil, nas-
cido em São Paulo (Subdistrito Tucuruvi), 
SP no dia dezenove de outubro de mil no-
vecentos e setenta e cinco (19/10/1975), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Miguel Cunha de Almeida e 
de Antonia Cardozo de Almeida.
Silvia Regina Riess, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Subdis-
trito Jardim Paulista, São Paulo, SP no dia 
dez de agosto de mil novecentos e seten-
ta (10/08/1970), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Demostenes Ferdinando Riess e de 
Nadir Aparecida Riess.

Guilherme Silva de Amorim, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
seis (24/12/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luiz Fragôso de Amorim e de Janete 
Silva de Amorim.
Bianca Kamozaki, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nasci-
da em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito 
Guarulhos), SP no dia dezenove de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e seis 
(19/01/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marco Aurélio Wakamatsu Kamozaki e de 
Selma Moutinho Leal Kamozaki.

Ricardo Lopes de Carvalho, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico de tele-
comunicações, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, São Paulo, SP no dia oito de 
outubro de mil novecentos e noventa 
e quatro (08/10/1994), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Florencio Carvalho de 
Sousa e de Maria Adeuviuza Lopes de 
Carvalho.
Claudia Vitoria da Silva Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e três de maio de mil novecentos e 
noventa e seis (23/05/1996), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Claudionor Van-
derlei Campos dos Santos e de Josefa 
Severina da Silva.

Rodrigo Alves Passiani, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de agosto de mil novecentos e oitenta 
e três (25/08/1983), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Roberto Santana Passiani 
e de Mirtes Alves da Silva Passiani.
Aline Kaori Kikuchi, estado civil sol-
teira, profi ssão autônoma, nascida 
em Subdistrito Vila Formosa, São 
Paulo, SP no dia quatro de novembro 
de mil novecentos e noventa e um 
(04/11/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Itsuo Kikuchi e de Izumi Akamine Taira 
Kikuchi.

Eraldo Pinto Barbosa Junior, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
seis de setembro de mil novecentos e 
setenta e três (26/09/1973), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Eraldo Pinto Barbo-
sa e de Irenilda Aparecida Barbosa.
Lucia Aparecida Coutinho, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Caraguatatuba, SP no dia trinta de no-
vembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (30/11/1975), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Lazaro Coutinho e de Maria 
Aparecida Coutinho.

Rudney Leandro Alves dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão coor-
denador de turno, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e sete de abril 
de mil novecentos e noventa e seis 
(27/04/1996), residente e domiciliado 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Dorivaldo Marques dos Santos e de 
Maria Betania Alves da Silva.
Larissa Carvalho Freitas, estado ci-
vil solteira, profi ssão teleoperadora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia pri-
meiro de agosto de mil novecentos e 
noventa e sete (01/08/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Silvio Menêzes 
de Freitas e de Giancarla Aparecida 
Freitas.

José Ilson Romão da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão carpinteiro, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia nove 
de abril de mil novecentos e noventa 
e quatro (09/04/1994), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Romão Neto e 
de Maria da Guia da Silva.
Maria Magna Lucena Araújo, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Igaracy, PB no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e 
seis (25/05/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Lucena da Silva e de 
Josefa Araújo Lucena.

Sidevaldo de Oliveira Souza, esta-
do civil solteiro, profi ssão mestre de 
obras, nascido em Itamaraju, BA no 
dia sete de abril de mil novecentos e 
oitenta e quatro (07/04/1984), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Pedro Moreira 
de Souza e de Umbelina de Oliveira 
Souza.
Geiza Jesus de Lima Oliveira, esta-
do civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Baixa Grande, BA no dia 
doze de março de mil novecentos e 
oitenta e sete (12/03/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de João Macêdo Olivei-
ra e de Laudeci Jesus de Lima Oliveira.

Eric Roberto Pereira da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nasci-
do em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia seis de agos-
to de mil novecentos e noventa e dois 
(06/08/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edvaldo Pereira e de Solange 
Busolo da Silva Pereira.
Gabriella Torres de Lima Marin, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia doze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (12/08/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Vagner Marin e de Solange 
Torres de Lima.

Alex Mariano Martins Sampaio, es-
tado civil solteiro, profi ssão cabeleirei-
ro, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezessete de novembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (17/11/1989), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Fran-
cisco Mardônio Souza Sampaio e de 
Maria Aparecida Martins Sampaio.
Viviane Santos Soares, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Apuarema, BA no dia vinte e dois de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
quatro (22/10/1994), residente e domi-
ciliada em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Ademir Batista Soares e de 
Angelita Farias dos Santos.

Allyson Gabriel Sarilho, estado civil 
solteiro, profi ssão contador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia treze de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(13/10/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edson Jorge Sarilho e de Júnia 
das Graças Santos Sarilho.
Pyera Martins Pizzuto, estado civil 
solteira, profi ssão gestora de políticas 
públicas, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dois de dezembro de mil novecen-
tos e noventa (02/12/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Clebe Pizzuto e de 
Elaine Aparecida Martins Pizzuto.

Leandro Welber Ferreira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia treze de 
maio de mil novecentos e oitenta e um 
(13/05/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Jonas Ferreira da Cruz e de Rita 
de Cassia Machado da Cruz.
Creusa dos Reis Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de classe, 
nascida em Distrito São José de Jacui-
pe, Jacobina, BA no dia sete de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e um 
(07/11/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Pereira dos Santos e 
de Silvalina Josefa dos Reis.

Roberto Braz da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Gua-
rulhos), SP no dia dezenove de maio 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(19/05/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Braz da Silva e de 
Raimunda Daniel de Andrade Braz.
Leopoldina Lopes da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nasci-
da em Sertânia, PE no dia quatorze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
seis (14/10/1986), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Manoel Lopes da Silva e de 
Maria Ivonete da Silva Lopes.

Johnny de Oliveira Soares, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário pú-
blico estadual, nascido em Subdistrito 
Jabaquara, São Paulo, SP no dia vinte 
e três de agosto de mil novecentos e oi-
tenta e nove (23/08/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de João Soares Bispo 
e de Namaris de Oliveira Soares.
Syntia Tamires Dias de Oliveira, es-
tado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e dois de abril de mil novecentos e 
noventa e três (22/04/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Davi Oséias 
de Oliveira e de Tânia Regina Dias de 
Oliveira.

Lucas Guarianas Cortez, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, São Pau-
lo, SP no dia nove de abril de mil nove-
centos e noventa e seis (09/04/1996), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Fabio 
Guarianas Cortez e de Débora Guaria-
nas Cortez.
Regiane Renata da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de dezembro de mil novecentos 
e noventa e dois (29/12/1992), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Roberto 
da Silva e de Ilma Aparecida Eugenio 
da Silva.

Samuel Joaquim de Oliveira, esta-
do civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia seis de julho de mil 
novecentos e oitenta (06/07/1980), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Joaquim de Oliveira e de Domingas 
Aparecida de Oliveira.
Keullyn Cristina Bandeira Costa, 
estado civil solteira, profi ssão assis-
tente administrativo, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(21/06/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcos Antonio da Costa e de 
Cristiane Bandeira.

Rogério Gomes Pedro, estado civil di-
vorciado, profi ssão policial militar, nas-
cido em São Paulo (Cerqueira Cesar), 
SP no dia quatro de maio de mil nove-
centos e oitenta e quatro (04/05/1984), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Claudio 
Ferreira Pedro e de Yolanda Gomes 
Pedro.
Beatriz Longo de Jesus, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida 
em Camamu, BA no dia três de julho 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(03/07/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edinaldo Souza de Jesus e de 
Maria José Costa Longo.

Rogerio Prado Cyganski, estado civil 
solteiro, profi ssão decorador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia treze de de-
zembro de mil novecentos e setenta e 
nove (13/12/1979), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Viktor Cyganski e de Neusa 
Lara Prado Cyganski.
Deyze Paula Nóbrega de Freitas, es-
tado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Abreu e Lima, PE 
no dia vinte e três de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (23/01/1982), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Geraldo de Freitas e de Denise Martins 
Nóbrega de Freitas.

Sandro de Jesus Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em Ilhéus (Reg. 1º Ofício), 
BA no dia vinte e quatro de agosto 
de mil novecentos e setenta e três 
(24/08/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Fernandes Souza e de 
Maria José de Jesus Souza.
Iranice da Silva Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de copa, nas-
cida em Ilhéus (Reg. 3º Distrito), BA no 
dia vinte e quatro de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e um (24/08/1981), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João 
Oliveira Santos e de Evangelina Go-
mes da Silva Santos.

Fabio Ariel Moreira da Silva, estado 
civil divorciado, profi ssão operador 
de máquinas, nascido em Joaquim 
Nabuco, PE no dia dois de setembro 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(02/09/1974), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Sebastião Moreira da Silva e 
de Cicera Ariel Moreira da Silva.
Fernanda Sulino do Rosário, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Itamaraju (Reg. Distrito São Miguel 
Paulista, São Paulo SP),BA no dia trin-
ta de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (30/09/1984), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Nailza Sulino 
do Rosário.

Daniel Paulo da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão designer grafi co, 
nascido em Guarulhos, SP no dia três 
de julho de mil novecentos e noventa e 
seis (03/07/1996), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Pedro da Silva e 
de Maria da Conceição Paulo da Silva.
Amanda Cristina Claudino do Nasci-
mento, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Guarulhos, SP 
no dia onze de setembro de mil nove-
centos e noventa e seis (11/09/1996), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Adeil-
do do Nascimento e de Ivone Batista 
Claudino.

Alan Victor Lacerda, estado civil 
solteiro, profi ssão desenvolvedor de 
software, nascido em Subdistrito Saú-
de, São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de maio de mil novecentos e noventa 
(29/05/1990), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Flavio de Souza 
Fonseca Lacerda e de Angela Boreski 
Lacerda.
Renata Oliveira Moraes, estado civil 
solteira, profi ssão cineasta, nascida 
em Subdistrito Belenzinho, São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito 
(24/09/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Reginaldo Aparecido de Moraes 
e de Regina dos Reis Oliveira Moraes.

Luiz Carlos da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentado, nasci-
do em Juquiá, SP no dia vinte e quatro 
de janeiro de mil novecentos e ses-
senta e sete (24/01/1967), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Severino Galdino da 
Silva e de Selma Carneiro da Silva.
Maria Elisa Vicente, estado civil di-
vorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Baependí, MG no dia vinte e cinco de 
março de mil novecentos e setenta e 
um (25/03/1971), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Roberto Vicente e de Maria 
Carmen Alves Vicente.

Anderson Fontes Simões, estado 
civil divorciado, profi ssão coordenador 
técnico, nascido em São Paulo, SP no 
dia seis de março de mil novecentos e 
setenta e cinco (06/03/1975), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Rafael Simões 
e de Maria Manuela Fontes Simões.
Larissa Rita Tye Gama Okubo, esta-
do civil solteira, profi ssão analista co-
mercial, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e dois de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (22/02/1988), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jorge 
Yoshitsugo Okubo e de Maria José 
Gama de Siqueira Okubo.

Eliel de Almeida Ramos, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte de 
julho de mil novecentos e noventa e 
três (20/07/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Luiz Sérgio Ramos e de 
Maria Cristina da Silva Almeida Ramos.
Karolaine de Jesus Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de servi-
ços gerais, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e seis de maio de mil nove-
centos e noventa e sete (26/05/1997), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Celidal-
va de Jesus Santos.

Eliakim Aparecido da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão atleta, nascido em 
Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no 
dia cinco de março de mil novecentos 
e noventa e três (05/03/1993), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ariosvaldo Apa-
recido da Silva e de Marinalva Justo 
da Silva.
Mayla Maiagri Holanda Fagundes, 
estado civil solteira, profi ssão vendedo-
ra, nascida em Subdistrito Moóca, São 
Paulo, SP no dia doze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(12/12/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Mailson de Queiroz Fagundes 
e de Maria Gloria Diniz Holanda Fa-
gundes.

Thiago dos Santos Moreno, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de novembro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (19/11/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Efi gênio de Sousa 
Moreno e de Roseleide Pereira dos 
Santos Moreno.
Fernanda Mafalda Demetrio, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em São Paulo, SP no 
dia três de janeiro de mil novecentos e 
noventa e um (03/01/1991), residente 
e domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP, fi lha de Jairo Celso De-
metrio e de Josefa Hilma Souza Santos 
Demetrio.

Fernando da Silva Bragança, esta-
do civil solteiro, profi ssão costureiro, 
nascido em Rio de Janeiro (Reg. 8º 
Ofício), RJ no dia vinte e oito de julho 
de mil novecentos e cinquenta e seis 
(28/07/1956), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Paulino Rodrigues Bragança e 
de Euclides da Silva Bragança.
Jones de Mattos, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em Santos 
(Reg. 1º Subdistrito), SP no dia três de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
dois (03/10/1982), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Lucila de Mattos.

Ulisses Rodolfo Moralles Roberti 
Costa, estado civil divorciado, profi s-
são administrador de empresa, nascido 
em São José dos Campos (2º Sub-
distrito), SP no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e nove 
(10/12/1969), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Carlos Roberti Costa e 
de Sueli Aparecida Moralles Costa.
Lucia Hilda Girasol, estado civil sol-
teira, profi ssão decoradora, nascida 
em Ribeirão Bonito, SP no dia três de 
maio de mil novecentos e setenta e 
três (03/05/1973), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Osvaldo Girasol e de Cleide 
Marcatto Girasol.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)
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Ricardo George Henrique da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão con-
sultor técnico, nascido em Subdistrito 
Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(24/11/1984), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Aparecido da Silva e de Roseli 
Cecilia de Souza Silva.
Mônica Pereira do Nascimento, es-
tado civil solteira, profi ssão esteticis-
ta, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de maio de mil novecentos e 
oitenta e três (18/05/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Carmin Cândido do 
Nascimento e de Maria Terezinha Pe-
reira do Nascimento.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Mauricio da Silva Alvarez, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Santo André (Reg. 1º Sub-
distrito), SP no dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(26/04/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Marcos de Jesus Alvarez e de 
Cicera da Silva Alvarez.
Juliane Gonçalves Pires, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Vila 
Prudente), SP no dia dez de julho 
de mil novecentos e noventa e três 
(10/07/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Eduardo de Jesus Pires e de 
Ivone Gonçalves.

Ailton Baptista da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de topogra-
fi a, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezessete de julho de mil novecentos 
e sessenta e sete (17/07/1967), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de João 
Baptista da Silva Filho e de Jandira da 
Cruz Silva.
Rosemeire de Araujo Lima, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Subdistrito Belenzinho, São 
Paulo, SP no dia sete de outubro de 
mil novecentos e setenta e quatro 
(07/10/1974), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Rubens de Araujo Lima e de 
Iraci Bagnato Lima.

Osvaldo Ferreira de Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão garçom, nasci-
do em João Alfredo, PE no dia quinze 
de outubro de mil novecentos e no-
venta e oito (15/10/1998), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Rivaldo Francisco 
de Souza e de Maria José de Barros 
Ferreira.
Fernanda Hipolito da Silva, estado 
civil divorciada, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (29/09/1984), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jose 
Aparecido da Silva e de Martha Hipo-
lito da Silva.

Pedro Luiz Matsumoto, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido em São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de junho de mil novecentos e se-
tenta e três (29/06/1973), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Shigueo Matimoto e 
de Elizete Maria da Silva.
Rita de Cássia Silva Porto, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, 
São Paulo (Reg. Piracaia), SP no dia 
três de março de mil novecentos e se-
tenta e seis (03/03/1976), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Roberto da Silva 
Porto e de Maria Isabel da Silva.

Deivid Ricardo dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão garçom, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta de abril de mil 
novecentos e noventa e seis (30/04/1996), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Edimundo Reis 
dos Santos e de Fabiana Ricardo.
Nataly Ariel Inez de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e nove (04/06/1999), 
residente e domiciliada em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Oswaldo Ferreira 
de Lima e de Simone Inez.

Celio Aparecido da Costa, estado civil 
divorciado, profi ssão ajudante de manuten-
ção geral, nascido em Guarulhos, SP no dia 
onze de julho de mil novecentos e setenta e 
nove (11/07/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Renato Rita da Costa e de Rita Barbosa 
da Costa.
Cintya Martins Souza, estado civil divor-
ciada, profi ssão assistente de recusos hu-
manos, nascida em Cajazeiras, PB no dia 
dois de outubro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (02/10/1984), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco Marques Souza e de 
Maria Zilda Martins Souza.

Acizo Guimarães Ferreira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezoito de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e dois 
(18/02/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ary dos Santos Ferreira e de Rosalia Alves 
Guimarães.
Rute Maria da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e oito de agosto de mil 
novecentos e noventa e oito (28/08/1998), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Aleixo da 
Silva e de Maria Luiza da Silva.

Rodolfo Donegana Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em telecomu-
nicações, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Tatuapé), SP no dia dezesseis 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
três (16/05/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Antonio 
Camilo Alves e de Elizabeth Rodrigues 
Donegana.
Sirlene Cardoso Coelho Almeida, es-
tado civil divorciada, profi ssão professora 
de educação infantil, nascida em Montes 
Claros, MG no dia vinte de maio de mil no-
vecentos e oitenta (20/05/1980), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Argentino Cordeiro Coelho 
e de Jovercina Cardoso Coelho.

Daniel Miguel Arcanjo, estado civil divor-
ciado, profi ssão analista de sistemas, nas-
cido em Subdistrito Aclimação, São Paulo, 
SP no dia dezoito de julho de mil novecen-
tos e oitenta e seis (18/07/1986), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Nilzobertino Miguel Arcan-
jo e de Maria de Lourdes Arcanjo.
Cínthia Silva dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão bancaria, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(22/02/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Luciano dos Santos e de Marta Maria 
da Silva dos Santos.

Daniel Figueroa Fattinger, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Santos (Reg. 1º Distrito), SP 
no dia primeiro de março de mil novecentos 
e setenta e nove (01/03/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ricardo José Fattinger e 
de Violeta Figueroa Fattinger.
Joyce Elias Goulart, estado civil sol-
teira, profi ssão empresária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
março de mil novecentos e oitenta e nove 
(25/03/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Joaquim João Goulart e de Elvira Elias 
Carvalho.

Ricardo Ribeiro Porto, estado civil soltei-
ro, profi ssão vendedor, nascido em Subdis-
trito Ibirapuera, São Paulo, SP no dia cinco 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
oito (05/10/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Adilton Lopes Porto e de Ruberci Ribeiro 
Porto.
Fernanda Assef Cogliatti de Oliveira, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Subdistrito Aclimação, São 
Paulo, SP no dia cinco de julho de mil no-
vecentos e noventa e três (05/07/1993), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Rodine Cogliatti de 
Oliveira e de Margarete Assef Cogliatti de 
Oliveira.

Marco Antonio dos Santos, estado ci-
vil divorciado, profi ssão pintor de autos, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Cambuci), SP no dia vinte e cinco de mar-
ço de mil novecentos e sessenta e sete 
(25/03/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Paulo Antonio dos Santos e de Maria Rizo-
nete dos Santos.
Kilma Mendes de Paula Camacho, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Belenzinho), 
SP no dia vinte de abril de mil novecentos 
e setenta e sete (20/04/1977), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Jorge Camacho e de 
Izabel Mendes dos Santos.

Leandro Pereira, estado civil divorciado, 
profi ssão diretor de ensino, nascido em 
Rondon, PR no dia vinte e um de agosto de 
mil novecentos e oitenta (21/08/1980), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Natalino Pereira e 
de Iraci Paulino Pereira.
Fabiane Santos Lira Macedo, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (25/08/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Oliveira Rodrigues de Macedo e de Lin-
dalva dos Santos Lira Macedo.

Thiago de Lima Neves, estado civil soltei-
ro, profi ssão funcionário público municipal, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Santana), SP no dia dezoito de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (18/05/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Edilson Apareci-
do da Silva Neves e de Maria de Lourdes 
de Lima Neves.
Larissa Calisto Alves, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dez de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e sete (10/12/1997), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Rivaldo Fernando 
Mendes Alves e de Edna Aparecida Calisto.

Angelo Mario Lopes da Cruz, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de abril de mil 
novecentos e oitenta e três (06/04/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de José Antonio da 
Cruz e de Laurinda Bispo Lopes.
Simone Reis Medeiros, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Ilhéus 
(Reg. Una), BA no dia vinte e dois de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(22/09/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Raimundo Cezar Medeiros e de Maria 
dos Santos Reis.

Fernando Pereira de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão funcionário público es-
tadual, nascido em Subdistrito Bela Vista, 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e um 
(28/09/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Olavo Soares de Souza e de Filomena Pe-
reira de Souza.
Alyne Lilian Ramos, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dez de novembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (10/11/1988), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Pereira 
Ramos e de Clara Aparecida Ramos.

Bruno Moratorio, estado civil solteiro, 
profi ssão designer, nascido em Subdistrito 
Indianópolis, São Paulo, SP no dia dezes-
sete de julho de mil novecentos e oitenta e 
sete (17/07/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jayme Moratorio Filho e de Cristiane 
Aparecida Cavalheiro Moratorio.
Leticia Palma Ramos Nogueira, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um (25/12/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Nicanor Ramos 
Nogueira Filho e de Eliane Aparecida Pal-
ma Nogueira.

Thiago Almeida Bianchi, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de compras, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dois de 
outubro de mil novecentos e noventa e três 
(02/10/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marco Bianchi e de Claudvânia Almeida 
Bianchi.
Juliana Carvalho da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatro de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(04/12/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ageo Gomes da Silva e de Maria Helena 
de Carvalho.

Peterson Diniz Ribeiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de armazém II, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de abril de mil novecentos e noventa e 
dois (21/04/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Washington Ribeiro e de Maria de Lour-
des Diniz.
Michelle Veríssimo da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Subdistrito Vila Madalena, São Paulo, 
SP no dia vinte de novembro de mil nove-
centos e noventa e dois (20/11/1992), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José da Silva e de 
Rosa Maria Verissimo.

Fernando Cerqueira Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente, nascido em 
Maceió (Reg. Tabuleiro do Martins, 5º Distri-
to), AL no dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove (26/10/1999), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Fabiano Silva e 
de Simone Cerqueira das Chagas.
Rosângela Marques da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nasci-
da em Messias, AL no dia vinte e oito de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (28/09/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Ronaldo Marques da Silva e de Maria 
José da Silva.

Marcio Cavichioli, estado civil divorciado, 
profi ssão técnico em TI, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dezoito de maio de mil 
novecentos e oitenta e três (18/05/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de José Maria Cavi-
chioli e de Marlene Nascimento Marcolino.
Laíz Rodrigues dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia doze de junho de mil 
novecentos e noventa e um (12/06/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Vieira dos 
Santos e de Dolores Bolli Rodrigues Vieira 
dos Santos.

Bruno Cesar dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e dois (27/02/1992), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Maria Francineide 
dos Santos.
Jérsica Eugenio da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Poção de Pedras (Reg. Iga-
rapé Grande), MA no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(11/01/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Camilo da 
Silva e de Maria da Luz Eugenio da Silva.

Fernando Rufi no de Carvalho, estado 
civil divorciado, profi ssão operador de má-
quina, nascido em Guarulhos, SP no dia 
três de agosto de mil novecentos e oitenta 
e oito (03/08/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Sergio Tadeu de Carvalho e de Elisa 
Lima Rufi no de Carvalho.
Claudia Isabel Alves Freire Luta, esta-
do civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
dois (09/08/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Artur Freire Luta Neto e de Lurdes Alves 
Luta.

Luciano da Luz Jorge, estado civil soltei-
ro, profi ssão autônomo, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e seis de julho de mil 
novecentos e oitenta e sete (26/07/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Lauri Jorge e de 
Catarina Aparecida da Luz Jorge.
Lethicia Moreira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia doze de junho de dois 
mil e dois (12/06/2002), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Cosme Nascimento Santos e de 
Luciene Maria Moreira dos Santos.

Edson Torres de Lima, estado civil sol-
teiro, profi ssão supervisor aeroportuario, 
nascido em Subdistrito Santana, São Pau-
lo, SP no dia vinte e dois de maio de mil 
novecentos e setenta e oito (22/05/1978), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luzia Torres 
de Lima.
Joyce Coutinho Gomes, estado civil 
solteira, profi ssão agente de proteção, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(13/10/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Domingos Raimundo Gomes e de Josefa 
Leandro Coutinho Gomes.

Ismael Luís dos Santos Filho, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro eletricista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezes-
seis de julho de mil novecentos e oitenta e 
oito (16/07/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Ismael Luís dos Santos e de Wanderle-
ce Mendes Barbosa Santos.
Vanessa Santos da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão auditora senior, nascida em 
Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de janeiro de mil novecentos 
e noventa (24/01/1990), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Rodrigues da Silva e de Sueli 
Barbosa Santos da Silva.

Thiago Gomes Alves dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão porteiro, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(23/02/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Aguinaldo Alves dos Santos e de Roseli 
Aparecida Alves.
Anna Carolina Braga Caetano, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Vila Prudente, São Paulo, SP no 
dia doze de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (12/02/1986), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Djalma Braga Caetano e de 
Eidy Braga Caetano.

José Arilton Alves da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão tapeceiro de autos, 
nascido em Remanso, BA no dia trinta de 
maio de mil novecentos e sessenta e seis 
(30/05/1966), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Ribeiro da Silva e de Judite Alves da 
Silva.
Katia Silene Marques da Cruz, estado 
civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em Distrito Américo Alves, Sento Sé, BA no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos 
e setenta e dois (29/05/1972), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Deni Marques da Cruz e 
de Maria do Socorro Marques.

Donaldy Dallas da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão separador, nascido 
em Recife (Reg. 10º Distrito), PE no 
dia oito de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e seis (08/02/1986), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Josué Luiz da 
Silva e de Lindinalva Maria Ferreira.
Vanda Rosa do Nascimento, esta-
do civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Condeúba, 
BA no dia vinte e dois de outubro 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/10/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Gonçalves do Nascimen-
to e de Zildi Rosa de Jesus Viana.

Geison Oliveira Luís, estado civil sol-
teiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Oiapoque, AP no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (24/01/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Mário Matias Luís e de Cé-
lia Terezinha de Oliveira Luís.
Ana Paula Marques de Lima Fer-
reira, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/09/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marco Antonio de Lima Ferrei-
ra e de Rosemeire Marques Bezerra 
Ferreira.

Wagner Lima Cardoso, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de saúde, 
nascido em Subdistrito Santo Amaro, 
São Paulo, SP no dia treze de março 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(13/03/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Domingos Ramos Cardoso e 
de Ana Rosa de Lima Cardoso.
Ketty Cristine de Meira, estado civil 
solteira, profi ssão gestora ambiental, 
nascida em Subdistrito Lapa, São 
Paulo, SP no dia quinze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(15/12/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Naziazeno de Meira 
e de Aparecida Serrado Pimenta de 
Meira.

André Rodrigo de Sousa, estado civil 
divorciado, profi ssão bancário, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte de 
maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (20/05/1982), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antônio Miguel de Sousa 
e de Vilma Teresa de Carvalho de 
Sousa.
Cristiane de Carvalho Romero, 
estado civil divorciada, profi ssão as-
sistente administrativo, nascida em 
São Paulo, SP no dia seis de março 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(06/03/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Amauri Aparicio Romero e de 
Denise Martins de Carvalho Romero.

Allan da Silva Contratesi, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Liberdade), SP no dia vinte e um de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
nove (21/10/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Cláudio Aparecido Con-
tratesi e de Elenilce Pereira da Silva 
Contratesi.
Vivian Cristina Corsi Gallo, estado 
civil solteira, profi ssão coordenadora 
escolar, nascida em Guarulhos, SP no 
dia três de julho de mil novecentos e 
oitenta e seis (03/07/1986), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Mauricio Gallo 
e de Roseli Teresa Corsi Gallo.

Roberto Antonio de Souza Júnior, 
estado civil solteiro, profi ssão analista 
fi scal, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dezoito de agosto de mil nove-
centos e oitenta e oito (18/08/1988), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Roberto Antonio de Souza e de Tânia 
de Souza Santos.
Mayara Nunes de Andrade, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia primeiro de maio de mil nove-
centos e oitenta e nove (01/05/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcos 
Tadeu de Andrade e de Odenir Guada-
nhin de Andrade.

Anselmo dos Santos Marques, es-
tado civil solteiro, profi ssão prensista, 
nascido em Subdistrito Vila Guilher-
me, São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de outubro de mil novecentos e 
oitenta e três (26/10/1983), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Nilton Perei-
ra Marques e de Arenilde Xavier dos 
Santos Marques.
Lilian de Fátima Lima, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em Barão de Antonina, 
SP no dia vinte e dois de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e um 
(22/12/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Benedito de Almeida Lima e de 
Madalena de Almeida Lima.

Rodrigo Morales de Lima, estado 
civil solteiro, profi ssão programador 
de produção, nascido em Distrito São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP no 
dia seis de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (06/05/1992), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Samuel 
Tomaz de Lima e de Cassia Cristina 
Morales.
Pricila Maria Vasconcelos de Lima, 
estado civil solteira, profi ssão téc-
nica em enfermagem, nascida em 
Pereiro, CE no dia quinze de julho 
de mil novecentos e noventa e três 
(15/07/1993), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Elenilson Gonçalves de 
Lima e de Silvia Helena Vasconcelos 
de Lima.

Bruno Sânxes Barbosa, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nasci-
do em São Paulo, SP no dia dez de 
setembro de mil novecentos e no-
venta e um (10/09/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Reinildo de 
Oliveira Barbosa e de Vânia Barbosa 
Sânxes.
Jéssica Porto de Souza, estado ci-
vil solteira, profi ssão operadora de 
atendimento, nascida em São Paulo, 
SP no dia três de dezembro de mil 
novecentos e noventa (03/12/1990), 
residente e domiciliada em Distrito 
Guaianases, São Paulo, SP, fi lha de 
Cristiano Alberto de Souza e de Edna 
de Souza Porto.

André Vicente da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatro de 
janeiro de mil novecentos e setenta 
e nove (04/01/1979), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de João Vicente da 
Silva e de Terezinha Maria de Barros 
Silva.
Renata Luciene Ribeiro, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia doze de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (12/11/1985), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Milton Liberato dos 
Santos e de Sebastiana Aparecida 
Ribeiro.

Yuri Einstein Cordeiro Coelho, es-
tado civil solteiro, profi ssão analista 
de planejamento, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dezoito de abril de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(18/04/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valdemar Barbosa Coelho e 
de Ivete Cordeiro.
Thainara Araujo Nascimento, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
onze de julho de mil novecentos e no-
venta e sete (11/07/1997), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Fabio Sergio 
do Nascimento e de Tatiane Araujo 
Soares.

João Paulo do Nascimento Brito, 
estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente técnico, nascido em Gandu 
(Reg. Itamari), BA no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e no-
venta (25/12/1990), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Nery Brito e de 
Ivanildes Meneses do Nascimento.
Amanda Santos Siqueira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de re-
cursos humanos, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e cinco de junho 
de mil novecentos e noventa e oito 
(25/06/1998), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José André Siqueira e de 
Sueli Silva Santos Siqueira.

Márcio Barboza Bento, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Arapiraca (Reg. 1º Distrito), AL 
no dia vinte e dois de maio de mil 
novecentos e oitenta (22/05/1980), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luis Pedro Bento e de Francisca Bar-
boza Bento.
Francisca Queiroz da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão embaladeira, 
nascida em Quixaba, PB no dia de-
zoito de abril de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (18/04/1985), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Josué Alexan-
dre da Silva e de Valdecir Queiroz da 
Silva.

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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Apto São João 
Vale Das Flores, 

2º Andar
02 Quartos, Sala, Cozinha,

 Piso E Pintura Nova
Preço 170.000,00, Parcelo Ou 

Financio Pela Caixa.

Casa Santos Dummont 
2 quartos, sala, cozinha e wc 

(vaga) reformada. Terreno 
mede 172m² próximo à escola. 

Doc. escritura registrada,
 valor R$ 130.000,00 

Chácara Atibaia 
Bairro Campos De Atibaia 

1500 M² Atrás Do Hotel 
Bourbon, 04 Suítes, 02 Salas 

De 100 M² Cada, Cozinha, 
06 Banheiros, Piscina, 

Churrasqueira, Murada, Portões 
Elétricos, Á 200M Da Rod Dom 
Pedro, Tem Mais Benfeitorias, 

Vale A Pena Ver. Preço R$ 
750.000,00 Aceito Imóvel De 
Menor Valor, Parcelo Em 50% 
De Entrada Ou Financiamento 

Bancário.

Casa Bom Clima 
03 Comodos E Wc Terreno 

Mede 7X28 Com Frente Para 
Rua Paulo Sérgio. Preço 

190.000,00. Aceito Carro E 
Parcelo Doc. Escritura Reg.
Terreno Pq Continental 
4, 05X32, Com 60% Lano 

Frente P/ Rua Italico Silingardi, 
Ótima Localização Preço
R$ 150.000,00 50% De 

Entrada, Saldo Em  72X Fixas.

Casa No Jd. Cabuçu, 
03 Casas De 02 Comodos E 
Banheiro, Cobertura, Laje E 
Telha, Vagas, Terreno Mede 

5X67 = 335M, Com Escritura 
Registrada, Vale 120.000,00 

Aceito Carro, Parcelo Em 50% 
De Entrada, 

Saldo Em 60X Fixas

Sobrado Jd. São Paulo
 04 Quartos, Sendo 01 Suíte, 
Fino Acabamento,  Terreno 

Mede 10X28, Plano, Localizado 
Na Rua Sarutáia N° 591, Preço  
580.000,00, Parcelo E Aceito 

Carro Na Venda

JD LENIZE
02 quartos, sala, cozinha e 

banheiro + salão comercial de 
40 metros, terreno plano 

murado de frente para escola, 
excelente ponto comercial. 

Preço 190.000,00 
parcelo com 60% de entrada, 

Doc. escritura.

SÍTIO 20 MIL M², 
ESTRADA RIO ACIMA NAZARÉ 
PTA, COM CASA GALPÃO, LUZ, 
PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, 
POÇO ARTESIANO, CORREGO, 

NA DIVISA À 200 MTS DO 
ASFALTO, COM ESCRITURA 
REGISTRADA, PREÇO R$ 

490.000,00, ACEITO CARRO 
E PARCELO OU IMÓVEL DE 

MENOR VALOR

CASA BELA VISTA, 
02 QUARTOS SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA E WC. 
ESCRITURA REGISTRADA, 
PREÇO R$ 250.000,00, 
TERRENO DE ESQUINA.

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387
WWW.JAGUARIMOVEISGUARULHOS.COM.BR
FONE  2451-8224  

DEU A LOUCA NO PATRÃO!

VALOR A PARTIR DE  R$ 168.000.00  TABELA DE JUNHO DE 2018

Apartamento com valor a partir de 

R$ 168 mil reais 
Pronto para morar, mude já!
 Venha visitar o apto decorado, apartamentos com 

2 dormitórios sala cozinha e banheiro 1 vaga de garagem. ESCRITURA GRÁTIS!

• Portaria 24 hrs
• Quadra, playground, churrasqueira,
• Área bem arborizada 
• Financiamento Banco do Brasil
Programa minha casa minha vida 
com subsidio de até R$ 27,420,00

Próximo ao rodoanel Guarulhos 
acesso fácil a São Paulo pela 

rodovia Fernão Dias

Na compra de uma unidade como 
va descoberta, ganhe uma moto 
CG 125 Okm  de brinde,  entrada 
parcelada, aceita carro  como 

entrada, use seu FGTS

rodovia Fernão Dias

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387
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BANCO 36

Linguagem
base da
internet
(Inform.)

Músico
como
Miles
Davis

Precedeu
a Liga das

Nações
(sigla)

Edgar
Vivar: o
Seu Bar-
riga (TV)

Analgésico
perigoso
ao hemo-

fílico

Causa
sensação
de quei-
mação

Antes de
Cristo

(abrev.)

David 
Bowie, can-
tor e músi-
co inglês 

Adquirir
(doença)

por
contágio

Orientação
que leva a 
determi-

nado lugar

(?) Peixoto,
repórter

brasileiro

Cilindrada
de carros
populares

Campeã
olímpica
do vôlei
(2008)

(?) Schmi-
dt, apre-
sentador
Ocupação
passível
de crime

de prevari-
cação

Principal,
em inglês
(?) Santos,

cantor

Ilha, em
francês
Cidade
suméria

Papa-mel
(Zool.)
Faz co-

mentário

Emitir som
(o grilo)

Banco Cen-
tral Euro-

peu (sigla)

"(?) da
Barca da
Glória",

obra de Gil
Vicente

Conduzir 
a canoa

Substância extraída 
de certas algas usa-

da na
culinária

Veste
indiana
Tecla da

TV

Fruta
natalina
Tornar
claro

Normas
que visam 
estabele-
cer a boa 
convivên-

cia

Banda de
"Olhar 43"
Dinastia
chinesa

Violar (o
direito de
alguém)

Assistir a

Infração cuja pena
poderá ser de até seis

meses de
detenção Maneira

particular
de se con-
siderar um

assunto
(fig.)

Não dar 
importân-

cia a

Pós-(?): período que
se segue 

a uma
cirurgia

Categoria
de quartos
de hotéis

Ação criminosa em que hackers
sequestram dados
digitais e pedem

resgate

Impedem;
proíbem
Compa-
recer

Para, em
inglês

De modo
imperfeito

(?) de
Barros,
político

brasileiro 

Rubor in-
flamatório

da pele

HV
PONTODEVISTA

TROMPETISTA
TLESARAQ
EVRPMONU

ADEMARARDE
ERITEMAAC
ANOZSARI
REGRASDB
MLIRARAE
AUTOPEGAR
BCELEMAIN

CRICRILARE
TADEUURAT

NAMILMARI
CARGOPUBLICO

2/at. 3/île. 4/main — mari. 7/eritema. 8/standard. 11/trompetista.

virgem
Uma forte capacidade de 

solução de problemas fará 
com que você expanda as 
possibilidades. A cardinalida-
de marciana lhe será de gran-
de utilidade. Seus aspectos 
mais intuitivos estarão à toda 
neste momento.

Você terá uma força diferen-
ciada para encaminhar bem 
o seu dia no campo das emo-
ções. Essa grande energia fa-
vorável virá com força através 
dos eventos em Marte. Aja 
com cautela também.

Com fortes preocupações, 
você sentirá um aperto glan-
dular diferenciado. Os seus 
aspectos mais inconvenientes 
serão responsáveis por esta 
indisposição. Neste sentido 
Mercúrio agira a seu favor.

Bons ares da sua conste-
lação virão para lhe ajudar 
e muito. Nada que venha de 
fora irá lhe tirar os seus bene-
fícios. Deixe que sua lealdade 
transpareça da forma mais 
sublime possível.

Os dias de indecisões estão 
contados, pois hoje você 
demonstrará mais confiança 
que o habitual. Os aspectos 
mais interessantes da sua 
inteligência estarão mais 
afiados.

Terá imensa facilidade para 
reconhecer falhas nas ações 
alheias. É uma forte atividade 
exercida em Urano que te 
ajudará neste sentido. Com 
toda a sua habilidade, deixará 
o ambiente mais harmonioso.

Você conseguirá agir com 
total paciência neste momen-
to precioso. Porém, eventos 
fortes em seu planeta em 
queda irá lhe afetar. Levará 
um dia em sua maior parte 
com muita tranquilidade.

Sem muita ostentação con-
duzirá seu dia para o sucesso 
que tanto almeja. Uma vida 
rastaquera só lhe trará ma-
lefícios à longo prazo. É em 
Júpiter que este movimento 
lhe ajudará.

Seus sentimentos mais 
aflorados neste período lhe 
ajudarão e muito. Seus ami-
gos se sentirão positivamente 
afetados por você. Com uma 
onda transformadora, Urano 
irá lhe ajudar.

Os movimentos cósmicos na 
constelação de Gêmeos lhe 
ajudarão a pensar e evoluir 
mais na sua jornada. É subs-
tancialmente importante você 
manter o foco nos objetivos já 
traçados.

Sofrerá para conseguir fazer 
algumas modificações na sua 
vida. É necessário que se 
engaje em movimentos pen-
sativos mais profundos neste 
momento. Filho do elemento 
Fogo, encontrará forças para 
tal objetivo.

Você terá uma forte eleva-
ção dos seus sentimentos 
no dia de hoje. Muitas coisas 
boas estarão presentes para 
este signo, Netuno é que será 
o pivô desses momentos. Te-
nha bons momentos de amor.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ]

[novelas]
Malhação - Vidas Brasileiras

Tito se sente abalado por Heitor 
resolver adotar Garoto e admite isso 
para o rapaz. Márcio suspeita que há 
algo entre Rafael e Gabriela. Getúlio 
pergunta se Lorraine quer ser sua 
mulher. Gabriela chama a atenção de 
Márcio por ele estar tentando lhe tirar 
do sério durante as aulas. Davi Cas-
tell, um produtor musical, e Garoto se 
veem pela primeira vez.

Orgulho e Paixão
À Elisabeta, Julieta confirma que em 

relação a Camilo, errou como mãe 
e conta também a respeito do seu 
relacionamento com Osório. Brandão 
diz que Josephine precisa explicar 
porque ficou sumida. Julieta abala Eli-
sabeta com o que conta da sua vida. 
Brandão não deve contar a ninguém 
que ela está de volta, diz Josephine. 
Cecília não deve ficar mais próxima 
de Fani, diz Rômulo.

Deus Salve o Rei
Afonso fala para Gregório que tem 

obrigação de socorrer Catarina. Sem 
saber que Augusto foi escondido no 
porão por Héber, Aires invade a casa 

de Enoque procurando pelo rei. Lu-
crécia nota que Rodolfo planeja algo 
escondido. Delano fala para Afonso 
que Catarina foi aprisionada na 
masmorra. Amália insiste para Afonso 
desistir de ir à Lastrilha.

Segundo Sol
Manuela fala mal de Luzia para 

Cacau e a deixa triste. Doralice ouve 
de Ionan que os dois só ficarão juntos 
novamente quando ele voltar para 
casa. Laureta, ao ouvir o desabafo 
de Ícaro, descobre que Rosa está 
namorando Valentim. Manuela diz a 
Luzia que nunca vai perdoar a mãe e 
a mulher fica arrasada. Remy sugere 
a Valentim não levar o romance com 
Rosa a sério.

Apocalipse
Ricardo estuda a ação de marketing 

da marca. O falecimento de Chico 
deixa Celeste descontrolada. Esca-
pam do exército de Ricardo, Benjamin 
e os demais. O bombardeio à em-
barcação é falado na TV por Arthur. 
Ângela faz de tudo para Laodiceia 
se empolgar. André conta que ainda 
espera que Ricardo o convoque.

As Aventuras de Poliana
A fotografia foi vendida para Luísa. 

Raquel diz que sabe que o perfil na 
rede social misterioso é de Guilher-
me e o rapaz acaba confessando. 
Débora diz para Filipa que as duas 
devem se unir para não deixar Polia-
na a vontade na escola. João espia 
Poliana na aula de música. A menina 
desafina no vocalize. João canta junto 
e deixa os alunos assustados com a 
voz misteriosa.

Chiquititas
No palco do concurso, Janjão anun-

cia a última participante, Mili. Gabriela 
entra com Mili pela porta do teatro 
da escola. Marian fica tensa e irritada 
na plateia. Mili canta a música “Me 
Passam Coisas”. Ao término da apre-
sentação Mili se emociona e diz: “Eu 
queria aproveitar essa oportunidade 
para dizer que eu cansei. Eu cansei 
de só pensar nos outros e nunca 
pensar em mim. Eu cansei de confiar 
em quem não quer meu bem.

O resumo dos capítulos de todas 
as novelas é de responsabilidade das 
emissoras.
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Publicações Legais

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

Ela atende com o nome 
de Nina! toma remédio 
para convulsões pago 

recompensa para 
informações 

reais que 
me leva 
até ela. 

Jefferson 
97749-0674

DESAPARECIDA

Leitor do HOJE 

* Promoção válida para até 2 ingressos. Não disponível para meia entrada, ingressos promocionais e não acumulativo. 
Válido somente com apresentação deste recorte.

R$20,00
paga apenas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 21/06/2018

No pleito de suas funções a Diretora da empresa 
COOPERMUNDOCOOPERATIVA DOS TRABALHADORES 
AUTONOMOS EM CARGA E DESCARGA a Srª MARINA 
DA SILVA NOGUEIRA, no uso dos poderes que lhe são 
conferidos pelo Estatuto Social, convoca os Senhores 
associados para comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 21 de JUNHO de 
2.018, nas dependências da sede Social da Cooperativa, 
sita a RUA REGENTE FEIJÓ, 170 – JARDIM SCYNTILA – 
GUARULHOS / SP – CEP: 07194-460 nesta cidade, as 18:00 
horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de 
seus associados as 19:00 horas em segunda convocação 
com a presença de metade mais um de seus associados 
ou as 20:00 horas em terceira e ultima convocação com 
a presença de no mínimo 10 ( DEZ ) associados para 
deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA

1) Renovação da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal;
2) Autorização para venda de bens do ativo imobilizado.
3) Assuntos Gerais.

MARINA DA SILVA NOGUEIRA
Presidente

   EMPREGOS 
  PRECISA-SE 

  RENDA EXTRA 
  Estamos Contratando p/ Traba-
lhar c/ Plastico bolha c/ Seladora, 
em casa nas horas vagas. Salário 
fi xo + Comissão F.: 97282-8845 
vivo chamar no whats c/ ou s/ 
exp. Vagas Limitadas  

  IMÓVEIS 
  ALUGA-SE 

  SALA ESTUDIO COM 40M² 
  WC , Terraço e 1 vg na Av. Humb. 
de Al. Castelo Branco nº 3987, 1º 
andar, valor R$ 650,00. F: 2422-
4005  

  ALUGO CASAS 
  C/ 2 e 3 comôdos pça dos estu-
dantes Tel:948816090 

  VENDE-SE 

  TERRENOS GUARULHOS 
  Ótima localização há apenas 
2km da Praça 8 de Dezembro. 
peq.entr e mensai de R$650,00. 
Últimas unid. não percam. F: 
4969-4226/ 4969-0884. www.
cooperterrahabitacional.com.br 

  SOBRADO COND. FECHADO 
  90mts², 3 dorms. 1 suíte, 1 wc, 
1 lavabo., gar 2 autos., pisc., 
área lazer competa, port. 24hrs. 
R$390 Mil , ac. imóvel - valor F: 
96205-4173  

  CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
  Urgente Apto! Mobiliado, pisc, 
churrasq só R$90 mil. F:(12)3882-
2020/(12)99774-8981 whats.

   SITIOS E CHÁCARAS 

  TERRENO PLANO P/ CHÁCARA 
NAZARÉ PTA 
  3 lotes c/ 500m² cada. Doc. Ok. 
Água e Luz/ Próx Asfalto, Comér-
cio, Escola, Pesq. e Represa. R$ 
5.900 + 36 x R$ 695,00 AC Auto. 
F: 97434-5460 

  CHACARA EM MAIRIPORA 
  Próx a tapera grande. 1.500m² 
sendo 72m² construidos coz/
sala/quarto/wc/varanda. F: 
(11)98964-0142  

  NEGÓCIOS 
  OPORTUNIDADE 

  ÁREA INDUSTRIAL ZUP-1 
  c/ 343,00m², ótima topografi a, 
617m de frente p/ Dutra, 60km de 
São Paulo, p/ colocação de qual-
quer tipo de empresa. R$36,00 
o m². 

  SERVIÇOS 
  ESOTERISMO 

  TRAGO A PESSOA AMADA !! 
  Em 03 dias , amarrações R$ 
380,00 p/ todos os fi ns. F: 4107-
9580/ 94497-1146  

  SAÚDE 

  SRA. DEPILAÇÃO / MASSAGENS 
UNISSEX 
  Saúde e Beleza. F: 98655-6732 

  



AT16 Terça-feira, 19 de junho de 2018Terça-feira, 19 de junho de 2018www.guarulhoshoje.com.br www.guarulhoshoje.com.br


	GHoje_01
	GHoje_02
	GHoje_03
	GHoje_04
	GHoje_05
	GHoje_06
	GHoje_07
	GHoje_08
	GHoje_09
	GHoje_10
	GHoje_11
	GHoje_12
	GHoje_13
	GHoje_14
	GHoje_15
	GHoje_16

