
Guarulhos é a cidade que teve 
mais apoio do governo de SP
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Fórum Trabalhista ganha nesta 4a 
centro de conciliação de confl itos 

Inscrições para o Fies vão até 
domingo; neste semestre 
são oferecidas 155 mil vagas
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Aposentados e pensionistas do INSS receberão a primeira parte do 13º salário junto com a remuneração de agosto. A primeira parcela do 
abono anual corresponderá a até 50% do valor do benefício. O decreto autorizando o pagamento foi assinado por Michel Temer

Governo antecipa a 1a parcela 
do 13o salário de aposentados
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Atividades marcam reabertura do Fioravante
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Motoristas torcem para que Zona 
Azul continue inativa na cidade
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Márcio França já liberou R$ 20 mi para 
obras de infraestrutura urbana na cidade
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Helena Cunha da Silva
A França mereceu o bi-
campeonato mundial de 
futebol, pois demonstrou 
talento, disciplina e per-
severança. A seleção da 
Croácia também está de 
parabéns.

Rostand Silva Porto
Não devemos tirar os méri-
tos de Tite nesta Copa do 
Mundo, mas diante da Bél-
gica vimos um Brasil ner-
voso, desorganizado e er-
rando passes ao extremo. 
Neymar estava apagado e 
Fernandinho dispensa co-
mentários. Mas, valeu pela 
campanha Brasil, nos vere-
mos novamente em 2022 
com o sonho do hexa.

Deocleciano Mendes
Viva a Croácia. Na minha 
opinião, mesmo não levan-

tando a taça, esta seleção 
foi a grande campeã da 
Copa do Mundo. Que os 
croatas sirvam de exemplo 
para todo o mundo do fu-
tebol, especialmente para 
nossa Canarinho.
 

Debora Carneiro Agra
Vibrei com a participação 
de Ronaldo Gaúcho no 
encerramento da Copa 
do Mundo na Rússia. Seu 
carisma e humildade nos 
orgulham. A sua participa-
ção na festa mostra que 
somos respeitados, somos 
grandes. Muita emoção. E 
vamos nos preparar para o 
hexa em 2022.

Euclides Cesário
Todos os finais de semana, 
na cidade de São Paulo, a 
história se repete: motoris-
tas bêbados, em seus ve-

lozes veículos, atropelam 
e matam. E acabam com o 
sonho de famílias inteiras 
e das próprias vítimas. Isso 
quando eles (motoristas} 
não destróem a própria 
vida. A legislação precisa 
ser mais rígida, caso con-
trário, a ‘guerra no trânsi-
to’ nunca irá acabar. E não 
adianta a prefeitura ficar 
apenas instalando radares 
eletrônicos por toda a ci-
dade. 

Denise de Oliveira Dias
A Prefeitura de Guarulhos 
prometeu uma solução 
100% para o famigerado 
Trevo de Bonsucesso para 
o final deste ano. Não vejo 
a hora que isso aconteça, 
pois não dá para transitar 
naquele local.

[ artigo ]

Cristiano Medina da Rocha
Advogado criminalista

Os magistrados e o Estado 
Democrático de Direito

O preâmbulo da CF/88, ao anunciar o “espírito” de 
nossa Carta Cidadã prescreveu que os representantes 
do povo brasileiro, naquele momento histórico se reu-
niam, sob a proteção de Deus, para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, plu-
ralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias. 

O atual texto constitucional garantiu inquestionável 
independência ao Poder Judiciário, assegurando sua 
autonomia administrativa e financeira. Dentre os três 
poderes estatais certamente o Judiciário é o que atual-
mente goza de maior credibilidade dentre os cidadãos, 
devido a comprovada ausência de princípios éticos da 
classe política, fato que causa inegável descrédito dos 
integrantes do Executivo e Legislativo. 

É hialino que a população brasileira está transferindo 
suas expectativas, antes dirigidas aos representantes 
políticos aos integrantes do Judiciário, clamando por 
proteção de seus direitos e garantias e a manutenção 
dos alicerçares do Estado Democrático de Direito. Neste 
cenário histórico é imprescindível que os magistrados 
se mantenham firmes como guardiões da Constituição e 
do Estado Democrático de Direito e não se contaminem 
com o “prazer do poder”, profetizado por Maquiavel 
quando afirmou: “Dê o poder ao homem, e descobrirá 
quem ele realmente é!” 

A missão do magistrado é ainda maior quando se vê 
obrigado a seguir a lei e fazer justiça no caso concreto. 
Com essa postura, aparentemente parte do Judiciário, 
posiciona-se contra o texto constitucional objetivando 
impedir que os Tribunais continuem tendo composição 
mista, tradição esta saudável à aplicação da jurisdição. 
Outra atual demanda de magistrados que afrontam 
o Estado Democrático de Direito e a Constituição da 
República é aquela materializada no projeto de lei que 
visa implantar gravação de diálogos entre o preso e seu 
advogado. 

Tal medida é inconstitucional e imoral, pois, o advoga-
do é indispensável à administração da justiça, possuin-
do inviolabilidade por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei, podendo este, 
comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservada-
mente, quando estes se acharem presos, detidos ou 
recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda 
que considerados incomunicáveis. 

É inconcebível que o magistrado para aplicação da 
Justiça esteja contaminado por posicionamentos políti-
cos radicais violadores do Estado Democrático de Direi-
to, pois, sem a ampla defesa e contraditório garantindo 
o equilíbrio entre a balança da Justiça, passaremos a 
viver sob o manto da ditadura do Judiciário, o que não é 
saudável para nossa sociedade.

 Recreio nas Férias

O prefeito Bruno Covas visitou o CEU Formosa, na zona leste da capital paulista, nesta 
segunda feira (16), durante o programa "Recreio nas Férias". O programa oferece ativi-
dades esportivas e culturais nas escolas municipais durante o período de férias. Haverá 
programação em toda a cidade de São Paulo.

Mega Sena
Concurso n° 2059
14/07/2018
04 - 05 - 36 - 40 - 44 - 56

Lotofácil
Concurso n° 1688
13/07/2018 
01 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 10 - 13 - 15
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1883 
13/07/2018
01 - 08 - 13 - 18 - 26
31 - 37 - 38 - 39 - 42
47 - 49 - 52 - 53 - 57
63 - 67 - 70 - 73 - 83

Dupla Sena
Concurso n° 1813
14/07/2018
Primeiro sorteio 
03 - 14 - 18 - 23 - 43 - 46
Segundo sorteio
05 - 09 - 12 - 27 - 34 - 43

Federal
Extração n° 05301
14/07/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   64856      1.000.000,00
2º  00973            14.000,00 
3º  08164            12.000,00
4º  54997            10.000,00
5º  47212               9.619,00
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Pietra di Firenze

a partir

90x90

R$ 89,90
1

1

Pietra di Firenze

      Porcelanato
a partir

90x90

R$ 89,90
1

1

*Confira condições na loja
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Guarulhos é o município que 
mais teve apoio financeiro 
do Governo do Estado de SP

INVESTIMENTOS: Até o momento, os recursos do estado para a cidade já somam mais de R$ 20 milhões

Câmara deve gastar 
R$ 700 mil por ano com 
aluguel para TV Câmara

O compromisso da atual 
administração no proces-
so de recuperação da 
cidade já tem resultados 
concretos. Guarulhos é o 
município que recebeu o 
maior volume de recur-
sos do Governo Estadual 
neste ano. Até o momento, 
o valor já soma R$ 20 mi-
lhões, dedicados a obras 
de infraestrutura urbana. 
Além dos repasses, a ci-
dade foi contemplada com 
duas estações de trem da 
Linha 13 - Jade, da CPTM, 
responsável pela ligação 
com a capital paulista, e a 
autorização para constru-
ção da primeira AME Mais, 
unidade de saúde com a 
oferta de consultas, exa-
mes e pequenas cirurgias. 

“Em apenas um ano e 
meio de governo já temos 
resultados excelentes e 
que estão colaborando 
para a reconstrução da 

nossa cidade. Busca-
mos uma parceria mais 
efi ciente com o Governo 
do Estado, que é a nossa 
referência mais próxima 
para aquisição de inves-
timentos e, graças a esse 
esforço, conseguimos 
transformar em realidade 
o sonho de ter novamen-
te uma linha de trem na 
cidade. Também estamos 
comemorando muito a 
conquista da primeira AME 
Mais, ampliando a oferta 
dos serviços”, comentou o 
prefeito Guti (PSB).

Ainda na área da saúde, 
destaque para os avanços 
dos últimos meses. Entre 
eles a inauguração das 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA) Paulista e 
Cumbica, que oferecem 
atendimento 24 horas 
para casos de urgência 
e emergência, além da 
reforma do Hospital Muni-

cipal de Urgências (HMU) 
e a ampliação do quadro 
médico. 

“A saúde de Guarulhos 
nunca foi tratada com 
prioridade pelos governos 
anteriores. Um exemplo 
disso são as próprias 
UPAs Paulista e Cumbica 
que fi caram de portas 
fechadas durante anos, 
enquanto a população 
clamava por atendimen-

to. Mas vamos continuar 
buscando parcerias para 
oferecer sempre o melhor 
atendimento à nossa 
população”, afi rmou o 
prefeito.  A retomada de 
obras paradas é outro 
compromisso da atual 
administração. 80% das 
obras do Trevo de Bonsu-
cesso já estão concluídas, 
depois de um longo perío-
do paradas.

Antônio Boaventura

Apesar do recesso 
parlamentar, a Câmara 
Municipal realiza ações 
para modifi car sua infra-
estrutura. Uma delas foi 
a conclusão do pregão 
que tem como objetivo a 
locação de equipamen-
tos técnicos para a TV 
Câmara. O custo anual 
é de quase R$ 700 mil. 
Contudo, houve con-
testação do resultado, 
que apontou a empresa 
Seegma Comércio como 
vencedora, pelas demais 
concorrentes.

O presidente da Câ-
mara, vereador Eduardo 
Pires (PSB), disse que 
não houve a troca de 
equipamentos, mas sim 
a manutenção do con-
trato em vigência.

O processo de con-
tratação por meio de 
pregão contou com a 
participação de qua-
tro empresas - Agilize 
Consultoria e Tecnologia 
Eireli; Digilab S.A.; Elisa-
bete Pinheiro da Silva 

EPP; e Seegma Comér-
cio, Importação e Ex-
portação Ltda. Contudo, 
com o valor de R$ 58,1 
mil por mês, a empresa 
Seegma Comércio, com 
sede na cidade São Pau-
lo, venceu o certame. 

Duas empresas mani-
festaram a intenção de 
apresentar recurso. O 
presidente da Comissão 
Permanente de Licita-
ções e Contratos (CPLC), 
João Francisco Viseu 
de Barros, explicou que 
elas terão um prazo de 
três dias para protocolar 
os recursos. 

A empresa vencedora 
do processo de licitação 
era a responsável pela 
locação dos equipamen-
tos durante o período 
de 16 de julho de 2017 
e 16 de julho de 2018. O 
valor da contratação era 
de quase R$ 1,5 milhão. 
Ou seja, houve uma re-
dução de pouco mais de 
50% do valor fechado 
no pregão de aproxima-
damente R$ 700 mil. 

Cachimbo da paz
Conforme especulei 

na sexta-feira pela 
manhã, no mesmo dia 
houve reunião entre o 
prefeito Guti (PSB) e o 
vice-prefeito Alexandre 
Zeitune (REDE). Segun-
do fontes, o clima da 
conversa foi amistoso…

Piada pronta!
Não posso perder a 

oportunidade de trocadilho infame: nesta pajelan-

ça do cachimbo da paz, quem é que vai levar o 
fumo?...

Interlúdio
Interlocutor próximo do Guti afi rma: ele está pen-

sando na reeleição sim em 2020. Alguns interpre-
taram mal o desejo dele de descansar em 2021. 
Caso reeleito, ele pensa é em férias…

Olho no lance!
Nome cogitado para eventual vice de Guti em 

2020: o do vereador tucano Gilvan Passos, secre-
tário de Segurança. A não ser que o PSDB guaru 
sofra alguma, digamos, 
mudança…

Oi, gente!
Perceptível: o deputado 

federal Eli Correa Filho 
(DEM) e sua esposa, 
Fran Assis Correa, estão 
circulando muito pela 
periferia. E com apoio de 

vários vereadores…

Vai saber
A assessora-leoa Emily Christini cada vez mais 

mostrando as garras afi adas na Casa Branca. Até 
alguns secretários e diretores estão reclamando. 
Será que isto a enfraquece ou a fortalece perante 
o prefeito Guti?...

Belo exemplo!
O vereador Rafa Zampronio (PSB) fez evento 

político sábado na Praça Oito, no Taboão. E não 
se acanhou em pendurar 
faixas com sua foto entre 
árvores…

Fora do baralho?
Informantes apostam 

que o vereador Wesley 
CasaForte (PSB) já teria 
desistido de tentar ser 
candidato a deputado 
estadual…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Fórum Trabalhista de Guarulhos passa a funcionar 
com um centro próprio de conciliação de conflitos

Justiça derruba liminar 
contra zoneamento em 
área de Bonsucesso

Pacificação social é o 
principal objetivo quando 
se fala em conciliação na 
Justiça do Trabalho. É por 
isso o Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região 
(TRT-2) está expandindo 
as unidades do Centro 
Judiciário de Métodos 
Consensuais de Solução 
de Disputas (Cejusc) para 
outros municípios. Desta 
vez, é o Fórum de Guaru-
lhos que passa a contar 
com um Cejusc próprio a 
partir desta quarta-feira 
(18). A inauguração está 
marcada para as 14h. 

Por enquanto, as audi-
ências serão realizadas 
às quartas-feiras, mas a 
expectativa é que de 40 a 
50 audiências aconteçam 
diariamente no Cejusc-
-Guarulhos, de segunda a 

sexta, na parte da tarde. 
No dia da inauguração, as 
reuniões de conciliação se-
rão realizadas no período 
da manhã. O centro reali-
zará 45 audiências em seu 
primeiro dia de funciona-
mento. Nelas, são as partes 
que constroem o acordo e 
por isso ele sempre será o 
melhor para os dois lados. 
Toda a conversa é mediada 
por um servidor habilitado.

O Fórum de Guaru-
lhos possui 14 Varas do 
Trabalho e nele tramitam 
atualmente 80.441 proces-
sos. Somente neste ano 
recebeu cerca de 8.700 
casos novos. Em 2017, 
foram 26.402 processos 
entrados e 24.266 solucio-
nados, sendo que destes, 
12.814 foram finalizados por 
meio de conciliação. 

Os processos podem 
chegar ao Cejusc-Gua-
rulhos por meio de três 
formas: inscrição do pro-
cesso pelas partes pelo 
site do TRT-2 (www.
trtsp.jus.br); enca-
minhamento pelo 
juiz da vara; ou a 
pedido do próprio 
Cejusc, quando 
há processos que 
envolvam a mesma 
reclamada. No 
Cejusc-Guarulhos 
ainda não há um 
número de What-
sApp disponível 
para conciliação, 
mas nos demais 
centros as partes 
também podem se 
inscrever para uma 
conciliação virtual 
pelo aplicativo. Em 

todo o TRT-2, são cinco 
Cejuscs: Sede (Fórum Ruy 
Barbosa), da Zona Leste, 
da Zona Sul, Baixada San-
tista e Cejusc-ABC. 

O juiz da 1ª Vara da 
Fazenda Pública de 
Guarulhos, Rodrigo 
Tellini de Aguirre Ca-
margo, cassou a liminar 
impetrada pelo vere-
ador Laércio Sandes 
(DEM) que suspendia os 
efeitos da sessões da 
Câmara Municipal que 
aprovaram mudança na 
Lei do Zoneamento, em 
relação a uma área em 
Bonsucesso.

O parlamentar, ao 
entrar com mandado de 

segurança na Justiça, 
alegou “vício no rito 
seguido, pois não foi 
devidamente observado 
o regimento interno da 
Câmara Municipal” e 
que não houve par-
ticipação popular na 
discussão da proposta 
de mudança da Lei do 
Zoneamento. Ao cassar 
a liminar, o juiz ainda 
condenou Sandes ao 
pagamento de custas e 
despesas processuais, 
além de honorários.

JUSTIÇA: O Fórum possui 14 Varas do Trabalho e nele tramitam atualmente 80.441 processos. Somente neste ano recebeu cerca de 8.700 casos novos
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Atividades esportivas marcam reabertura 
do Ginásio Fioravante Iervolino no sábado

A Prefeitura de Guaru-
lhos entregou a quadra 
do ginásio Fioravante 
Iervolino completamente 
revitalizada na manhã des-
te sábado (14). O evento 
proporcionou um fi m de 
semana com intensa pro-
gramação de atividades 
esportivas e contou com a 
presença do prefeito Gus-
tavo Henric Costa, Guti, do 
subsecretário de Esporte, 
Ilton Jorge de Assis Roque 
(Tom) e do diretor de Es-
porte Wilson David.

Durante a reabertura 
do ginásio, Guti enfatizou 
o empenho para que a 
quadra voltasse a ser 
palco de grandes eventos 
esportivos. “Nós fi zemos 
uma grande mobilização 
para devolver o Fiora-
vante à sociedade, pois 
esse ginásio é de grande 
importância para a nossa 

cidade”, enalteceu.
No sábado, além da 

participação de um grupo 
de capoeira, as equipes 
de handebol, vôlei e futsal 
utilizaram amplamente 
a quadra para treino, fa-
zendo valer a iniciativa de 
revitalização do espaço. 
Já no domingo, o ginásio 
foi palco de campeonatos 
de futsal, que atraíram 
dezenas de pessoas.

Para o subsecretário 
Tom, a reabertura do 
ginásio é de grande impor-
tância para o esporte da 
cidade: “Foi um trabalho 
que envolveu diversas 
secretarias, além do Saae 
e Proguaru, isso faz parte 
do plano de Governo e 
está sendo realizado. É 
com imensa felicidade 
que vemos o Fioravante 
de portas abertas nova-
mente.”

[ bloco de notas ]

Detran-SP tem até 180 dias para publicar 
edital de concurso com 575 vagas

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran SP) tem até 180 
dias para publicar o edital 
de abertura do seu novo 
concurso público para pre-
enchimento de 575 vagas 
imediatas. O prazo entrou 
em vigor nesta quinta-feira 
(12), quando foi publicada 
no Diário Ofi cial do Estado a 
Lei Complementar nº 1.328, 
de 11 de julho de 2018, pro-
mulgada pelo governador 
Márcio França. Prazo come-
çou a valer a partir do último 

dia 12 de julho. Concurso 
oferece oportunidades para 
cargos dos níveis médio e 
superior, com ganhos iniciais 
de até R$ 4.657,50 

De acordo com o Artigo 1º 
da Lei, “O Departamento Es-
tadual de Trânsito - DETRAN 
publicará, em até 180 (cento 
e oitenta) dias contados da 
publicação desta lei, edital 
de concurso público para 
provimento de empregos 
públicos de Ofi cial Estadual 
de Trânsito e Agente Esta-
dual de Trânsito”. 

A Secretaria do Trabalho 
realiza nesta quarta-feira 
(18) o evento de premia-
ção do Selo Empresa 
Parceira de Formação 
Profi ssional, na Associa-
ção Comercial e Empre-
sarial de Guarulhos. A 
premiação é voltada às 
empresas e instituições 
de ensino sediadas no 
município, que se desta-
caram na aplicação de 
programas de formação 
e qualifi cação profi ssional.

Serão premiadas cinco 
empresas do município 

pela Parceria da Forma-
ção Profi ssional e uma 
Instituição de Educação 
Profi ssional para entrega 
do Título de Organização 
Parceira da Formação 
Profi ssional. Este ano a 
premiação contou com 
36 inscritos. Os projetos 
foram analisados pela 
Comissão Julgadora, que 
é composta por nove 
pessoas, entre represen-
tantes da Prefeitura e 
diversos outros órgãos, 
todos ligados à área edu-
cacional.

Premiação do Selo Empresa 
Parceira acontece nesta quarta

[ 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.

Consórcio Enpavi/DP Barros
Execução de obras viárias do Corredor Pimentas, com 
estações de transferência, corredor exclusivo e obras 
complementares.
VALOR: R$ 1.833.236,90

Consórcio T.A Corredor Santos Dumont
Referente à elaboração de projetos executivos e execu-
ção de obras viárias do Corredor Santos Dumont.
VALOR: R$ 599.031,39

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GUARULHOS
Credor: T.F Empreendimentos, Participação e Agropecu-
ária Ltda
Locação de imóvel sito à Rua João Gonçalves 511-Centro 
- Guarulhos.
VALOR: R$ 328.263,68

Edna Porto Viola-ME
Fornecimento de Artigos Funerários.
VALOR: R$ 119.663,50

Comércio de Produtos Alimentícios DI Primeira –
Eireli – EPP
Aquisição de café Fino Sabor
VALOR: R$ 118.260,00

Exata Evolution Comercial e Distribuidora Ltda – ME
Aquisição de materiais de construção.
VALOR: R$ 42.052,95

Globo Mix Ltda – ME
Aquisição de urna ossuária.
VALOR: R$ 22.686,00

Gama Comércio de Maquinas Ferragens e 
Ferramentas LTDA – EPP
Fornecimento de ferragens e ferramentas.
VALOR: R$ 17.163,54

Multpaper Distribuidora de Papéis LTDA
Fornecimento de papel sulfi te A4.
VALOR: R$ 15.828,00 

Guaru Pão Indústria e Comércio LTDA – EPP
Fornecimento de pão francês com margarina.
VALOR: R$ 14.945,40

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do 
Município publicado no dia 13 de julho de 2018.

Fábio Nunes Teixeira Divulgação

Guarulhenses vão ao Sul-Americano 
de Basquete em Novo Hamburgo

Os atletas guarulhenses 
Murilo Bucci Guimarães da 
Rocha e João Vitor Salles 
de Luna marcam presença 
no 22º Encontro Sul-
-Americano de Basquete, 
que acontece até o dia 
27 de julho, no Ginásio 
da Sociedade Ginástica, 
em Novo Hamburgo, Rio 
Grande do Sul. Os atletas, 
que atualmente jogam pelo 
Sport Club Corinthians 
Paulista, já estão nas terras 
gaúchas para a disputa 
de mais um título para o 
currículo e para a cidade 

de Guarulhos.
O 22º Encontro Sul-Ame-

ricano de Basquete é o 
maior campeonato da cate-
goria na América Latina. No 
total, 65 equipes participa-
rão da competição, sendo 
esperado mais de mil atle-
tas de diversos estados do 
Brasil, Argentina e Uruguai. 
Durante a primeira semana, 
participam as equipes das 
categorias SUB 12, 13 e 16 
masculino. Na semana se-
guinte, entram em quadra 
os atletas da SUB 14 e SUB 
15 masculino.

A Feira Cultural da Diversi-
dade 2018, promovida pela 
Prefeitura de Guarulhos, 
por intermédio da Secre-
taria de Assuntos Difusos 
(SAD) e da Subsecretaria 
de Políticas da Diversidade 
(SPD), movimentou a Praça 
das Pedras, no Macedo, no 
sábado (14), com diversos 
DJs, apresentações artísti-

cas, shows e performances. 
O evento busca reduzir as 
desigualdades e trazer mais 
entretenimento e cultura ao 
público LGBTI. A iniciativa 
contou com a participação 
de expositores, igrejas in-
clusivas, ONG’s, Secretaria 
de Saúde, escritores, rou-
pas e acessórios, comissão 
da diversidade da OAB.

Feira Cultural da Diversidade 
leva atrações à Praça das Pedras

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Motoristas torcem para 
que Zona Azul continue 
inativo na ruas da cidade
Antônio Boaventura

Fora de operação 
desde o fi nal do mês de 
março deste ano, moto-
ristas torcem para que o 
estacionamento rotativo 
(Zona Azul) permaneça 
inativo. De acordo com 
eles, neste período foi 
possível economizar o 
valor que antes era inves-
tido para utilizar as vagas 
nas vias da região central 
da cidade.

“A gente consegue fi car 
mais tranquila em relação 
ao tempo que o carro fi ca 
estacionado e não precisa 
fi car correndo. Eu gastava 
entre R$ 6 e R$ 7”, disse 
a assistente administrativa 
Tainá Lopes, 21 anos.

A prefeitura pretende 
modernizar o sistema e, 
inclusive, já enviou pro-
posta para avaliação dos 
vereadores da Câmara 
Municipal. O projeto 
deve ser votado em 
agosto, após o retorno 
do recesso parlamentar. 
A concessão do serviço 
será de 5 anos.  

“Minha mãe reside, aqui, 
há 33 anos. Desde quan-
do instituiu este rotativo, 
fi ca mais difícil pra qual-
quer um estacionar por-
que fi ca mais caro. Para 
mim é péssimo, porque 
quando não há espaço 
para estacionar dentro de 

casa eu preciso pagar”, 
observou a advogada 
Fabíola Figueiredo, 44.

Os valores praticados 
no período entre janeiro 
de 2016 e março de 2018 
para uso da Zona Azul 
eram os seguintes: Trinta 
minutos era o equivalen-
te a R$ 1,25, Sessenta 
minutos custava R$ 2,50 
e 120 minutos correspon-

dia a R$ 4. A proposta do 
estacionamento rotativo 
na cidade de Guarulhos, 
denominado de Zona 
Azul, foi criado em 1977 
durante o governo do 
ex-prefeito Néfi  Tales. A 
cidade conta com quase 
70 equipamentos e apro-
ximadamente 40 pontos 
de vendas, além do apli-
cativo Mobilicidade.

LEGISLATIVO: Prefeitura já encaminhou à Câmara novo projeto da Zona Azul

2843-6165 94240-3474INFORMAÇÕES
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O Ministério da Educa-
ção (MEC) abriu nesta 
segunda-feira, dia 16, as 
inscrições para 155 mil va-
gas pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) 
para o segundo semestre 
de 2018. O prazo se en-
cerra no domingo, dia 22. 
Todo o procedimento é 
feito pela internet. 

O programa é voltado 
para estudantes de Ensino 
Superior de instituições 
privadas. Do total, 50 mil 
vagas são destinadas para 
pessoas com renda per 
capita de até três salários 
mínimos por mês. Nesse 
caso, o fi nanciamento mí-
nimo é de 50% do curso, 
com limite semestral de 
R$ 42 mil. 

As demais vagas são 
destinadas à modalidade 
P-Fies, para pessoas com 

renda per capita familiar de 
até cinco salários mínimos. 
Nesse caso, os recursos 
provem dos Fundos Consti-
tucionais e dos Agentes 
Operadores de Crédito.

Para participar, o estu-
dante deve ter tirado no 
mínimo 451 pontos e não 
pode ter zerado a redação 
em ao menos uma das 

últimas sete edições do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). O resultado 
da seleção será divulgado 
no dia 27 de julho, em 
chamada única. Os pré-
-selecionados deverão 
completar a inscrição e 
fechar o contrato de fi nan-
ciamento entre os dias 27 
e 31 de julho.

Pela primeira vez, o 
Brasil terá um documento 
norteador do planejamen-
to das ações de vigilância 
em saúde, com defi nições 
claras de responsabilida-
des, princípios, diretrizes e 
estratégias. 

O Conselho Nacional de 
Saúde aprovou, por unani-
midade, a Política Nacional 
de Vigilância em Saúde 
(PNVS).

A criação da política, de 
acordo com o Ministério 
da Saúde, é resultado de 
propostas apresentadas 
na Conferência Nacional 
de Vigilância em Saúde, 
que ocorreu entre os dias 
27 de fevereiro e 2 de 
março, formuladas por 
acadêmicos, especialistas, 
conselheiros de saúde, 
trabalhadores, usuários e 
gestores do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

O documento prevê a 
garantia do fi nanciamento 
das ações da vigilância 
em saúde, de forma 
tripartite, com recursos 
e tecnologias necessá-
rios ao cumprimento do 
papel institucional das 
três esferas. “A PNVS 
está centrada no direito 
à proteção da saúde e 
alicerçada no SUS público 

e de qualidade”, informou 
o ministério.

Entre os avanços citados 
pela pasta está a promo-
ção do controle social e 
da formação e capacita-
ção em vigilância para os 
profi ssionais de saúde do 
SUS e o desenvolvimento 
de estratégias e ações de 
educação, comunicação e 
mobilização social.

Aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
receberão a primeira parte 
do 13º salário junto com a 
remuneração de agosto. A 
primeira parcela do abono 
anual corresponderá a até 
50% do valor do benefício.

O decreto autorizando a 

antecipação foi assinado 
nesta segunda-feira (16) pelo 
presidente Michel Temer, 
mas ainda não foi publicado 
no Diário Ofi cial da União. 
A medida deve injetar R$ 21 
bilhões na economia do país 
e movimentar o comércio e 
outros setores.

Como determina a legis-

lação, não haverá desconto 
de Imposto de Renda na 
primeira parcela paga a 
aposentados e pensionistas 
do INSS. O imposto sobre 
o valor somente pode ser 
cobrado na segunda parcela 
da gratifi cação natalina, a 
ser paga junto com a remu-
neração de novembro.

Desde 2006, o governo 
antecipa a primeira parcela 
do 13º salário dos aposen-
tados e pensionistas na 
folha de agosto. Somente 
em 2015, o pagamento foi 
adiado para setembro, por 
causa do ritmo fraco da 
economia e da queda da 
arrecadação.

Um dia depois de se 
sagrar campeã da Copa 
do Mundo pela segunda 
vez na história, a seleção 
da França desembarcou 
em Paris nesta segunda 
(16) com festa. 

Jogadores e comissão 
técnica foram festejados 
desde que o avião da de-
legação pousou na pista 
do Aeroporto Internacio-
nal Charles de Gaulle, na 
capital francesa.

Sob a liderança do golei-
ro e capitão Hugo Lloris, o 
grupo desceu as escadas 
do avião e foi recebido 
em um tapete vermelho.

Do aeroporto, os cam-
peões mundiais segui-
ram para o Palácio do 
Eliseu, residência ofi cial 
do presidente Emma-
nuel Macron. Lá, tiveram 
recepção calorosa de 
Macron e de sua esposa, 
Brigitte. O presidente 
compareceu no último 
domingo ao estádio Luzh-
niki, em Moscou, para ver 

a fi nal contra a Croácia 
- os franceses venceram 
por 4 a 2.

Após a recepção, o gru-
po seguiu para desfi le em 
carro aberto pela famosa 
avenida Champs-Élysées. 
Segundo as agências 
internacionais, dezenas 
de milhares de franceses 
acompanham o desfi le.

Em cima do ônibus 
aberto, os jogadores 
faziam a festa com os 
torcedores, na compa-
nhia da cobiçada taça da 
Copa do Mundo. Alguns 
lançaram os seus cache-
cóis aos fãs.

A celebração é uma se-
quência da grande festa 
feita pela torcida desde o 
apito fi nal na decisão do 
Mundial da Rússia. Cente-
nas de milhares de fran-
ceses comemoraram o 
título pelas ruas francesas, 
concentrados principal-
mente em dois pontos: a 
avenida Champs-Elysées 
e a Torre Ei� el.

Fies abre inscrições para 155 mil 
vagas neste 2º semestre de 2018

Pela primeira vez, país terá política de
ações de vigilância na área da saúde

Temer autoriza antecipar a 1ª 
parcela do 13º de aposentados 
e pensionistas em agosto

Após bi na Rússia, seleção 
da França é recebida com 
muita festa em Paris

Divulgação
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ACE-Guarulhos completa 55 anos 
e comemora o Dia do Comerciante

A semana começou em 
ritmo de comemoração 
na Associação Comercial 
e Empresarial de Gua-
rulhos (ACE-Guarulhos). 
Nesta segunda-feira, dia 
16, a entidade comemo-
rou 55 anos de funda-
ção e também o Dia do 
Comerciante, celebrado 
nacionalmente.

Fundada pelo empre-
sário Nahim Hassan 
Rachid, que foi também 
seu primeiro presiden-
te, a ACE nasceu ACIG 
(Associação Comercial 
e Industrial de Guaru-
lhos) e tem como missão 
representar, defender e 
atender comerciantes, 
prestadores de serviços, 
industriais e profi ssionais 
liberais, oferecendo ser-
viços de apoio, agregan-
do valor ao associado e 
promovendo o desenvol-
vimento socioeconômico 
da região. Atualmente, a 
ACE congrega milhares 
de associados.

Nessas cinco décadas 
e meia de atividades, 
a ACE se fortaleceu no 

cenário local como refe-
rência de boas práticas 
e de atuação efetiva no 
crescimento da cidade. 
“Desde a sua fundação, 
a ACE nunca se furtou 
de participar e opinar 
sobre os rumos que 
Guarulhos viesse a tomar. 
A ACE-Guarulhos é uma 
entidade política, porém, 
apartidária”, afi rma 
William Paneque, atual 
presidente da entidade.

Iniciando suas ativi-
dades na mesma data 
em que se comemora o 
Dia do Comerciante, a 
entidade não pode deixar 
de felicitar, através de seu 
presidente, esse profi ssio-
nal tão fundamental para 
que a roda da economia 
nunca pare. “Parabenizo 
todos os comerciantes 
pelo seu dia. E deixo re-
gistrada minha admiração 
pelo empenho e esforço 
de cada empreendedor 
que luta por manter seu 
comércio funcionando, 
gerando empregos e ri-
queza para nossa cidade”, 
conclui Paneque.

FUNDAÇÃO: Fundada em 16 de julho de 1963, entidade, hoje, congrega milhares de associados; em cinco décadas e meia, a entidade se fortaleceu na cidade
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 36

FTS
ENTRADAS

ABORIGINE
REALSAD
ECHIPRE

ARPOADOD
EMORCO
URAISAG
MEBOATO
ANTECRV

ATERROEE
IAEOR
CCVATON
ATENTADO

São servi-
das antes
do prato
principal 

A sonora
embala
filmes e
novelas 

Palácio 
Guanaba-

ra (RJ)

Habitante
primitivo
de uma
região

Dinheiro
impresso
na Casa

da Moeda
Atingido

pela arma
da caça à

baleia

Terceira
maior ilha 
do mar Me-
diterrâneo

Cama de
viagem,

dobrável e
de lona

A classe
dos

excluídos
(Econ.) 

(?) Des-
cartes,
filósofo
francês

Ariana
Grande, 

cantora de
"Problem"

Certificado
de Regis-
tro de Veí-
culo (sigla)

Cartunista
brasileiro
da revista

"Mad"

Christiane
Torloni,

atriz

Artur da
Távola,
cronista

brasileiro

Letra "pu-
xada" no
sotaque
caipira

Deus egíp-
cio simbo-

lizado
pelo Sol

Ação
criminosa
no Dia da
Queda da
Bastilha,
em Nice
(FRA)

Nivelamen-
to de um
terreno
205, em
romanos

Notícia
infundada
Contorno

do gol

Montes
que

separam
a Ásia da
Europa

Em frente a

"(?) Espe-
ra", suces-

so com
Sandy e

Tiago Iorc

O inferno
(poét.)

(?) Camar-
go, pintor

Triste, em
inglês

Morador
de asilos

Patriarca
bíblico

Conjuntivi-
te grave

Complicação tardia
de uma faringite

Reparar
(o erro)

Ordernar

3/sad. 4/aton — orco. 7/arpoado — tracoma.

virgem
A estrela centro do nosso 

sistema diminuirá ainda mais 
o seu receio, conseguirá uma 
enorme assistência neste 
ângulo. O seu instinto irá lhe 
alforriar de certas circunstân-
cias desagradáveis.

Encaminha-se para produzir 
uma animosidade através do 
seu rumo. É imprescindível 
que aja de forma autônoma. 
O satélite natural da terra será 
capaz de te acudir para esti-
mular a sua amorosidade sem 
qualquer marasmo gerando 
inconsistência.

Contará com um obstáculo 
para progredir em estabe-
lecidas ocorrências, parte 
deve ser creditado no planeta 
Júpiter. Fortes tormentas pro-
duzidas por Júpiter ao longo 
do seu itinerário. Todavia 
adquirirá uma otimista carga 
advinda do planeta de Vênus.

Irá realçar a ideia de apre-
sentar uma personalidade 
eficiente e íntegra, o planeta 
Netuno abeira-se adepto 
neste tipo conjuntura. As 
circunstâncias de desalento 
naturalmente engendradas 
por você criará desmedidas 
coações.

Exibir um comportamento 
duvidoso, lhe trará alguns pro-
blemas, já que tende a fabricar 
um sentimento de suspeita 
em determinadas pessoas. 
Isso acarretará em um enorme 
prestígio do planeta Saturno. 
Busque ruminar com sapiência 
e bastante serenidade.

Sua funcionalidade lhe apoia-
rá para concretizar particulares 
ofícios dos quais andavam 
paralisados. O planeta uraniano 
coadjuvará a transfiguração da 
elementar simplicidade como 
ingrediente fulcral para um 
melhor andamento. Mas será 
abundantemente analítico.

O termo base do seu trajeto 
para o sucesso deve ser 
a sensatez. Ratificará um 
firme assento no sentido de 
harmonizar-se com princípios 
de personalidades distintas 
da sua. O planeta de Saturno 
deve ter uma participação 
singular na sua vida.

Não existirá fartas mutações 
expressivas na convivência 
amorosa. A segurança pro-
pende a se concretizar neste 
transcurso. Correrá livre sem 
interferência do seu planeta 
em queda pode se restabele-
cer melhor.

Uma notável delimitação 
será ostentada pela sua 
pessoa. O nosso planeta anão 
ensejará muitas oportunidades 
para que seja capaz de operar 
as coisas no grau deu você 
ambiciona. Alcançará sucesso 
espontaneamente em relação 
aos que tentam te iludir.

Desvelará possuir intenso 
vigor para defrontar as os óbi-
ces que estão para desen-
rolar-se durante o dia. Boas 
oportunidades para fazer um 
exercício mental. O planeta 
saturniano lhe protegerá para 
reproduzir mais neste ínterim.

Sua meditação irá se tornar 
mais pontiagudo em relação 
aos outros dias. O traço fla-
mejante irá te assessorar um 
pouco quanto a sua espiritu-
alidade. Não é recomendado 
carregar consigo intensas 
dificuldades para se tornar-se 
melhor concebido.

Cativar um número de indiví-
duos para junto de você no 
atual momento será algo de 
fato muito pertinente. O pla-
neta Netuno será o escolhido 
para lhe assessorar nesta 
sequência intrigante e respei-
tável. Seu aconchego irá tocar 
os que estão ao seu lado.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ]

[novelas]
Malhação - Vidas Brasileiras

Na queda, Amanda destruiu a 
cristaleira de Janete, nota a jovem 
ao ser auxiliada por Dalva. Rafael fala 
seriamente com o filho. Amanda é 
consolada por Kavaco. Janete admi-
te a Kavaco não ter certeza se Aman-
da deve continuar morando com 
eles. Getúlio paquera Brigitte durante 
a aula. O braço incomoda Janete. A 
transformação pela qual passou é 
alvo de elogio de Marli a Paulo.

Orgulho e Paixão
Brandão fica distante de Mário/

Mariana. Julieta e Darcy brigam e 
Elisabeta faz de tudo para acalmar os 
ânimos. Josephine busca ficar perto 
de Cecília. Ema surge na empresa 
onde Ernesto é funcionário. Ele e Má-
rio/Mariana se beijaram, diz Brandão 
a Luccino. Randolfo e Lídia se falam. 
Ofélia fica enciumada ao ver Felisbe-
to e Ágatha juntos.

Deus Salve o Rei
Catarina manda embora Brice do 

palácio. Afonso diz a Gregório que 
eles só vão vencer Otávio caso 

encontrem um outro plano. Gregório 
fica sabendo por Diana que Delano é 
o responsável por colocar em prática 
os planos de Catarina. Diana deve 
contar a Afonso tudo o que sabe a 
respeito dos assassinatos cometidos 
por Catarina, diz Gregório. Em tom 
de segredo, Afonso admite a Diana 
que simula estar ao lado de Catarina.

Segundo Sol
A permanência de Ícaro faz Karola 

protestar com Beto/Miguel. Valentim 
oferece dinheiro a Rosa e ela recusa. 
Pelos clientes não voltarem mais, 
Laureta fica revoltada. Luzia/Ariella 
se nega a receber sua parte pela 
canção que assinou com Beto/
Miguel/Marçal. Ionan faz de tudo 
para o pai contar o que sabe para 
Naná. Ionan bota Remy para fora de 
casa quando é visitado pelo irmão. 
Clóvis e Gorete estudam a canção. 
A respeito de sua saída com Laureta, 
Nestor fala com Naná.

Chiquititas
Gabriela diz que irá cuidar de Maria 

e protegê-la. Maria diz que ela é tão 

boa quanto o fantasma (que é a ma-
neira carinhosa com que a menina 
se refere a Miguel). Fernando diz 
para Andreia que está preocupado 
que seja descoberta a mentira dos 
dois sobre o estado clínico dela. 
Fernando conta que sua carreira 
pode acabar. Andreia sugere que 
Fernando consiga alterar novamente 
o resultado dos exames.

As Aventuras de Poliana
É chegado o dia do resultado da 

eleição da chapa da escola. Ruth dis-
cursa e diz que todos os candidatos 
e alunos são dignos e fundamentais 
para uma escola cada vez melhor. 
Helô anuncia que a chapa de Gabi 
é mais uma vez eleita. Mirela festeja 
com Raquel. Enquanto isso, na O11O, 
Roger tenta vender uma nova ideia 
de game para Sr. Pendleton, mas de 
forma totalmente confusa. Sérgio 
consegue assumir a explicação do 
jogo “Joy & Toy” para Sr. Pendleton.

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



11AT Terça-feira, 17 de julho de 2018Terça-feira, 17 de julho de 2018www.guarulhoshoje.com.br www.guarulhoshoje.com.br

•  COMPRA  • VENDE • ADMINISTRA

Av. Otávio Braga de Mesquita, 731
CONSULTE O NOSSO SITE: www.attusimoveis.com.br

Advocacia

VENDEVENDE VENDE LOCAÇÃO
IMÓVEIS PARA TROCA LOCAÇÕES RESIDENCIAISCASAS TERRENOS

CASAS

SOBRADOS

APARTAMENTOS
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 9

1.
90

8

GALPÃO 
CUMBICA

250m² c/renda- R$500.000- 
REF:DANIEL

ÁREA  INDUSTRIAL  
BONSUCESSO

810M²  30 X 27. 
(ACEITA PERMUTA) R$ 700,000 

 REF: DANIEL.

 GALPÃO  PRESIDENTE  DUTRA
1.200m²   c/ renda 

R$1.800.000 A/C 50% Permuta. 
REF:DANIEL

APTO  SALGADO  FILHO
2dorm, sala ,cozinha,wc,A 

de .serv, R$950,00   (Incluso 
Condomínio), REF:DANIEL

CASA 
JARDIM IPANEMA

1 dorm, sala, cozinha, área de 
serviço, banheiro, garagem
 (1 vaga). R$600,00  REF:02

CASA BELA VISTA
4 dorm. sala, cozinha, área de 
serviço, 3 wcs, quintal, porão,

R$1.200,00  REF:02

CASA ASSOBRADADA 
SANTA MENA 

Próx a Timóteo Penteado, 3 Dorms 
(1 suite), sala 2 amb, coz grande, 
churrasqueira , fogão a lenha – 
Forno p/pizza, 3 wcs, salão de 
festas, varanda e 3 vagas de 
garagem R$2.500,00 ref 02

CASA BELA VISTA 
1 dorm. sala, cozinha, área de 

serviço. R$600,00  REF:02

APARTAMENTO 
BOM CLIMA

Sobre casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, área de serviço, 
banheiro. R$600,00  REF:02

CASA BELA VISTA
2 dorm, sala, cozinha, área de 
serviço, banheiro.R$850,00  

REF:02

SOBRADO  COCAIA
02 dorm, sala, cozinha,wc,

A.de serv,quintal independente,
R$ 850,00 REF: 02

 GALPÃO 
CIDADE SATÉLITE

600m²  Cidade Satélite. 
R$7.700.00 , REF:DANIEL

GALPÃO INDUSTRIAL 
CIDADE SATÉLITE

1.900m², 6 plataformas com 
portas automáticas, rampa p/ 
empilhadeira, escritório c/ ar 
condicionado, alojamento, wc 
masc./fem. Cozinha, almox, 
escritório com varias salas.
R$25,000 Aceita Negociar. 

REF: 02

TERRENO 1000 M² 
Excelente localização, 

Murado pavimentado, várias 
vagas cobertas ótimo para 

estacionamento, lava rápido e 
outros, a 25 metros da Av. Otávio 

Braga R$ 7.000,00 REF 02

Tenho vários imóveis para troca 
terreno/ casas/ sobrados/ apto/

chácaras e na  praia REF: 02

SOBRADO VILA FLÓRIDA 
11 x 25 M², 5 Dorms, sala, 

copa,coz, 3 wcs, área de serv, 
quintal, piscina, edícula com 
2 cômodos e wc, 3 vagas de 
garagem, R$560.000 Aceita 

imóvel em Guarulhos ou  
Caraguatatuba até 50% do valor 

REF 02.

SOBRADO
MONTE CARMELO

5x25, 2 dorm (2 suítes), sala, 
cozinha, 2 wc, área de serviço, 
garagem, R$ 270,000. REF:03

 
5  CASAS P/ RENDA 

Terreno (10x25) R$ 400,000 
(Aceita Permuta) REF :DANIEL

CASA EM COND. FECHADO 
PROX. SHOPPING BONSUCESSO
3 dorms ( 1 suite), sala, coz,wc, 
(TROCA  POR  SÍTIO),R$ 220,000 

REF :DANIEL

CASAS PARA RENDA
08 Casa no Terreno ( 10X25) 
RENDA,  R$ 5,300 – VALOR 

530,000  REF/DANIEL

CASA TERREA SANTA MENA
10x25, 3 dorm. (2 suítes), sala, 
cozinha, área de serviço, 2 wc, 
salão de festa, churrasqueira, 
garagem 5 vagas, reformada.
R$600,000 (Aceita permuta) 

REF:02

CASA PROX. PRAÇA 8 TABOÃO
Terreno (5x25), com 03 casas , A 
de Serv,wc,02 vagas de garagem,

R$160,000  REF: 02

CASA TERREA VILA FÁTIMA
(10x25),03 Dorm, sala , cozinha, 
02 wc ,  Á de Serv, quintal,  Area  
de Lazer, R$ 480,000  REF:02.

APTO PROX. SHOPPING  MAIA 
02 Dorm, Sala cozinha,wc,A de 
Serv,lazer completo,R$ 250,000  

Ref: Daniel

APTO VILA FÁTIMA
70m², banheiros, sacada, 

garagem. 2 dorm. (1 suíte), sala, 
2 ambiente, cozinha, área de 
serviço,  R$200,000   REF:02.

APTO VILA FÁTIMA
65m², 3 dorm. sala, cozinha, área 

de serviço, wc, garagem, lazer 
completo.  R$ 220,000. REF:02

TERRENOS
TERRENO  IGARATÁ

1.000m². R$40,000.00/ Aceita 
carro R$20.000+parcelas. REF: 

DANIEL.

CHÁCARA SANTA ISABEL 
10.000 M² Com casa em 

construção água e luz, Riozinho 
nos fundos R$150.000 REF 02.

TERRENO  BELA VISTA
340m² com 1 casa de 3 

dormitórios, 1 galpão de 160m², 1 
sobrado em construção. Excelente 

localização. R$560,000.( Aceita  
Imóvel  valor baixo), REF:02

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS

INDUSTRIAIS

VENDA 
    2814-5420 94783-1669

ALUGUEL WHATSAPP
 2279-3327

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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CASA BOM CLIMA 
03 CÔMODOS E 

WC, REFORMADA, 
TERRENO MEDE 
8X28, MURADO, 

PLANO, COM 
ESCRITURA REG. 

PREÇO 
R$ 170.000,00. 

PARCELO

SITIO 20 MIL M², 
ESTRADA RIO ACIMA 
NAZARÉ PTA, COND. 
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 E SALÃO 
COMERCIAL 
JD LENIZE 

COM FRENTE 
P/ ESCOLA. 

AV. SÍTIO NOVO, 
160, TOTALMENTE 
REFORMADA, COM 
ESCRITURA PREÇO 

R$ 200.000,00.

CASA BAIRRO 
SÃO JOÃO, 

02 QUARTOS, VAGA, 
SALA, COZINHA 
E WC, + SALÃO 
COMERCIAL DE 

48 M², ERA SALÃO 
DE CABELEIREIRO, 
COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 
ESTRADA DO 

SABOÓ, 358. PREÇO 
R$ 240.000,00 A 

VISTA OU COM 50% 
DE ENTRADA, SALDO 

EM 60X FIXAS.

CASA SANTOS 
DUMMONT, 

02 QUARTOS, 
SALA, COZINHA 

E WC (VAGA) 
REFORMADA. 

TERRENO MEDE 
187 M², PRÓXIMO 
A ESCOLA. DOC 
E ESCRITURA 
REGISTRADA, 

VALOR 
R$ 140.000,00, 

50% DE ENTRADA.

SOBRADÃO JD 
SÃO DOMINGOS, 
5 SALAS, FRENTE 
PARA AV., 4 VAGAS 

DE GARAGEM, 
PONTO EXCELENTE 

PARA CLÍNICA 
MÉDICA, DENTISTA 

OU ESCRITÓRIO 
EM GERAL. PREÇO 

R$ 350.000,00. 
ACEITO CARRO OU 

PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA, SALDO 

EM 60X FIXAS.

SOBRADO JD SÃO 
PAULO COM 
4 QUARTOS, 

2 COZINHAS E 
4 BANHEIROS. 

TERRENO MEDE 
300M², FINO 

ACABAMENTO, 
LOCAL EXCELENTE, 
PERTO DE CLINICA 
MÉDICA, DENTISTA. 
RUA SARUTAIA, Nº 

591. R$ 580.000,00, 
DOC. ESCRITURA, 

PARCELO COM 60% 
DE ENTRADA.

SOBRADÃO 
JD. SÃO PAULO, 

03 QUARTOS, 
SALA, COZINHA 
E BANHEIROS, 

TERRENO MEDE 
10X28, EXCELENTE 
PONTO P/ CLÍNICA 
MÉDICA, DENTISTA, 
RUA SARUTAIA, 591, 
PREÇO 580.000,00, 
PARCELO E ACEITO 

APTO P/ PGTO.
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Alex Sousa de Almeida, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de empilhadeira, 
nascido em Guarulhos, SP no dia cinco de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (05/12/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Valdomiro Alves de Almeida e de Adenice 
Sousa dos Santos Almeida.
Rita de Cassia Gomes Carvalho, estado 
civil solteira, profi ssão consultora de vendas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(14/01/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gerson João Carvalho e de Francisca das 
Chagas Gomes do Nascimento Carvalho.

Tiago Carlos Duarte, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e quatro de março de 
mil novecentos e oitenta e sete (24/03/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Pereira Du-
arte e de Maria Carlos da Silva.
Tamara Carine Fernandes Paiva, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nasci-
da em Irecê, BA no dia dez de julho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (10/07/1984), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Claudionor Quei-
roz Paiva e de Djanira Senhora Fernandes 
Paiva.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Arnaldo Sousa de Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão professor, nascido em 
Santa Cruz da Vitória, BA no dia nove de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e 
sete (09/12/1967), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jose Rocha de Oliveira e de Nair de 
Jesus Souza.
Daiana Ferraz de França, estado civil di-
vorciada, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Brasilândia, São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de novembro de mil no-
vecentos e oitenta (29/11/1980), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Marcos Soares de França 
e de Ediana Ferraz de França.

Ricardo da Silva Pinho, estado civil soltei-
ro, profi ssão funcionário público municipal, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e oitenta 
e dois (28/10/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Celso Luiz Pinho e de Ester Vieira da Silva.
Milena Maciel Boni, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de cadastro, nascida em 
Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e um (29/09/1981), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Fernando Boni e de Maria Helena Maciel 
Boni.

Anelson Cavalcanti, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Pesqueira, 
PE no dia seis de outubro de mil novecentos 
e setenta e dois (06/10/1972), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Anecino Cavalcanti e de 
Maria do Socorro Bezerra.
Luzia Rosa da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Milagres, CE no dia doze de novem-
bro de mil novecentos e setenta e sete 
(12/11/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Miguel da Silva e de Rosa Joana da 
Silva.

Paulo Henrique Floriano Alves, estado ci-
vil solteiro, profi ssão supervisor de call cen-
ter, nascido em Guarulhos, SP no dia três 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (03/02/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Henrique Alves e de Eliana Floriano da 
Silva Alves.
Camila Maria da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão representante de atendimento, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de maio de mil novecentos e noventa e 
sete (21/05/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Helio João da Silva e de Eliene Maria 
da Silva.

Alexandre Pereira dos Santos, 
estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em Rio de Janeiro 
(Reg. 10ª Circunscrição), RJ no dia 
sete de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e um (07/02/1971), residente 
e domiciliado em Rio de Janeiro, RJ, 
filho de Ely Pereira dos Santos e de 
Maria Lucia Machado Dutra.
Rosineide do Nascimento Souza, 
estado civil solteira, profissão balco-
nista, nascida em Flores, PE no dia 
quatro de maio de mil novecentos e 
oitenta e sete (04/05/1987), residen-
te e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Manoel 
Lopes de Souza e de Maria da Sole-
dade do Nascimento Souza.

José Cicero da Silva, estado civil 
solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em Cajueiro, AL no dia quatro de 
maio de mil novecentos e oitenta e 
quatro (04/05/1984), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de José Emiliano da 
Silva e de Eudete Marques da Silva.
Rafaela de Carvalho Luciano, esta-
do civil divorciada, profissão comis-
sária de bordo, nascida em Barue-
ri, SP no dia vinte e nove de junho 
de mil novecentos e oitenta e dois 
(29/06/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Rafael Antonio Luciano e de 
Maria de Lurdes Soares de Carvalho 
Luciano.

Luiz Carlos Souza Crosariol, esta-
do civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e oitenta 
e três (15/08/1983), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de José Carlos Cro-
sariol e de Maria Vaneide de Souza 
Crosariol.
Fabiana da Silva Sousa, estado 
civil divorciada, profissão agente de 
proteção, nascida em São Paulo, SP 
no dia dezoito de abril de mil nove-
centos e oitenta e um (18/04/1981), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Venceslau Pereira da Silva e de Ma-
ria Bernadete dos Santos.

Aldênis Bezerra da Silva, estado 
civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Catende (Reg. 1º Distri-
to), PE no dia vinte e um de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/10/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Belmiro Bezerra da Silva e 
de Josefa Ângela da Silva.
Paloma Regina Silva dos Santos, 
estado civil solteira, profissão estu-
dante, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de janeiro de dois 
mil (29/01/2000), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Reginaldo Antonio 
dos Santos e de Mauricélia da Silva.

Mario Jorge Antunes, estado civil 
divorciado, profissão agente de se-
gurança penitenciário, nascido em 
São Paulo (Ipiranga), SP no dia três 
de abril de mil novecentos e sessen-
ta e quatro (03/04/1964), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Dabio Antu-
nes e de Elza Ferreira Antunes.
Maria do Socorro Lima de Vascon-
celos, estado civil solteira, profissão 
agente comunitário de saúde, nasci-
da em Pedra Lavrada (Reg. 4º Oficio 
de Mossoró-RN), PB no dia dez de 
maio de mil novecentos e sessen-
ta e três (10/05/1963), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Mario Lima 
de Vasconcelos e de Marina Alves 
de Souto.

Gilson da Silva Barros, estado civil 
solteiro, profi ssão serralheiro, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia sete de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (07/01/1988), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Fernando Alves de Barros 
e de Maria Lindalva da Silva Barros.
Grazielly Fernandes Silva, estado 
civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Distrito Guaianases, São 
Paulo, SP no dia seis de março de 
mil novecentos e noventa e nove 
(06/03/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Genivaldo dos Santos Silva 
e de Gislene Fernandes Cavalcante.

Marina Cristina Busque, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecen-
tos e oitenta (18/09/1980), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Braulino Bus-
que e de Benedita Dias Busque.
Kátia da Silva, estado civil solteira, 
profissão supervisora, nascida em 
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e oito 
de novembro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (28/11/1984), residen-
te e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Cecilio da 
Silva e de Benedita da Silva.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTA-
VEL)

Alexander Leontiev Orlov, estado 
civil solteiro, profissão trader, nas-
cido em Rússia no dia dez de junho 
de mil novecentos e oitenta e três 
(10/06/1983), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Oleg Leontiev Orlov e de 
Lidia Leontieva Orlova.
Tatiane Lima dos Reis, estado ci-
vil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em Subdistrito Moóca, São 
Paulo, SP no dia vinte de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(20/12/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Luiz Miguel dos Reis e de Zil-
da de Jesus Ferreira Lima dos Reis.

Gilson Rodrigues do Nascimento, 
estado civil solteiro, profissão cobra-
dor de transportes coletivos, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de junho de mil novecentos e oitenta 
e sete (27/06/1987), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Geraldo Francis-
co Rodrigues Júnior e de Benedita 
Barboza do Nascimento.
Rebeca Caroline Barbosa, estado 
civil solteira, profissão operadora de 
teleatendimento, nascida em Sub-
distrito Indianopolis, São Paulo, SP 
no dia dezessete de dezembro de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(17/12/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Adauto Brandão Barbo-
sa e de Antonia Aparecida Belmonte 
Barbosa.

Gabriel Souza Ferreira, estado 
civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Arapiraca (Reg. 2º Dis-
trito), AL no dia trinta de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito 
(30/09/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Moacir Ferreira Costa e de 
Lizete Maria Souza Ferreira.
Gabriela Valdo, estado civil sol-
teira, profissão autônoma, nascida 
em Subdistrito Vila Maria, São Pau-
lo, SP no dia dezoito de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(18/09/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Wagner Valdo e de Cecilia 
Magalhães Valdo.

Willians Zordan dos Santos, esta-
do civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
julho de mil novecentos e oitenta e 
oito (29/07/1988), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Moacir Gomes dos 
Santos e de Maria Raquel Zordan 
dos Santos.
Janaína Pereira Brito, estado civil 
solteira, profissão estagiária, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia onze de 
março de mil novecentos e oitenta e 
oito (11/03/1988), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Celso da Silva Brito 
e de Maria Helena Pereira Brito.

Thiago da Silva Santos, estado civil 
solteiro, profissão professor, nascido 
em Subdistrito Vila Madalena, São 
Paulo, SP no dia trinta de setembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(30/09/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Vando Carlos dos Santos e 
de Maria Alice da Silva.
Cristiane Nunes Gimeni, estado ci-
vil viúva, profissão nutricionista, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e cinco de março de mil novecentos 
e setenta e nove (25/03/1979), resi-
dente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de José 
Nunes da Silva e de Josefa Nunes 
da Silva.

Ivaldo Batista da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão mecânico, nas-
cido em Paulista, PE no dia seis de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
e três (06/11/1983), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Izaias Batista da 
Silva e de Oziane Faustino da Silva.
Cláudia da Silva Tomé, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de en-
fermagem, nascida em Guarulhos, 
SP no dia trinta e um de outubro 
de mil novecentos e oitenta e oito 
(31/10/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Tomé Filho e de Carme-
lita da Silva Tomé.

Marcos da Silva Nery Junior, esta-
do civil solteiro, profissão auxiliar de 
recebimento, nascido em Santo An-
dré (Reg. Subdistrito Tucuruvi-SP), 
SP no dia vinte e dois de março de 
mil novecentos e noventa e sete 
(22/03/1997), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Marcos da Silva Nery e 
de Roseana Rodrigues dos Santos.
Ana Júlia Bertozzi, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia cinco de agos-
to de dois mil (05/08/2000), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Luiz Wagner 
Bertozzi e de Ana Paula Machado da 
Silva.

Fabrizzio de Moraes, estado civil 
solteiro, profi ssão funcionário públi-
co municípal, nascido em Subdistrito 
Pari, São Paulo, SP no dia vinte e 
três de outubro de mil novecentos e 
setenta (23/10/1970), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Maria Benedita 
Sakamoto.
Cintia Gonçalves Borges, estado 
civil solteira, profi ssão funcionária 
pública municípal, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezessete de agosto 
de mil novecentos e setenta e seis 
(17/08/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sebastião Gonçalves Borges 
e de Divina Rodrigues Gonçalves.

Moracir Mota de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante de 
produção, nascido em Distrito Tapi-
raipe, Ruy Barbosa, BA no dia três 
de fevereiro de mil novecentos e ses-
senta e seis (03/02/1966), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Bispo 
de Oliveira e de Terezinha Mota de 
Oliveira.
Elisabete Gallo Evangelista, esta-
do civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de outubro de mil novecentos e cin-
quenta e sete (24/10/1957), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Delmiro Lucas 
Evangelista e de Pierina Gallo Evan-
gelista.

José Ailton Marques, estado civil 
solteiro, profi ssão cuidador, nascido 
em Capoeiras, PE no dia vinte e cinco 
de setembro de mil novecentos e se-
tenta e cinco (25/09/1975), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Marques 
Sobrinho e de Maria Socorro da Silva.
Evelyn Almeida Cruz, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia doze de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/03/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Manoel Apolonio da Cruz e de 
Claudete Campos de Almeida.

Ätonny dos Santos Cardoso, esta-
do civil solteiro, profi ssão jardineiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de junho de mil novecentos 
e noventa e sete (17/06/1997), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Marcos Cardoso e de Josefa Benicio 
dos Santos.
Ketley Priscila Borges Marcelino, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia quatorze de junho 
de mil novecentos e noventa e sete 
(14/06/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Joselio Soares Marcelino e de 
Eliana Borges dos Santos.

Guilherme Ardina de Freitas, esta-
do civil solteiro, profi ssão propagan-
dista, nascido em São Paulo, SP no 
dia dezoito de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (18/01/1995), 
residente e domiciliado em Subdis-
trito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lho de 
Alexandre de Freitas e de Ketry Nilce 
Ardina de Freitas.
Caroline Borges Russomano Fa-
rina, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em São Pau-
lo, SP no dia vinte e quatro de julho 
de mil novecentos e noventa e três 
(24/07/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Antonio Russomano Fa-
rina e de Simone Borges Farina.

Rafael Daniel de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão encarregado 
de montagem, nascido em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Vila Nova Cacho-
eirinha), SP no dia vinte e quatro 
de abril de mil novecentos e oitenta 
(24/04/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Daniel de Oliveira e de Maria 
de Fatima Oliveira.
Rosana Lucia Soares da Silva, esta-
do civil solteira, profi ssão gerente de 
loja, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezessete de dezembro de mil nove-
centos e setenta e dois (17/12/1972), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luiz Soares da Silva e de Vera Lucia 
Aparecida da Silva.

Lucas da Silva Veloso, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de dezembro de mil novecentos e no-
venta e três (29/12/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Velo-
so Porfi rio e de Maria de Lourdes da 
Silva Veloso.
Vivian Fernandes de Carvalho, es-
tado civil divorciada, profi ssão bancá-
ria, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte e três de outubro de mil nove-
centos e oitenta e dois (23/10/1982), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Evandro Mariani de Carvalho e de 
Vera Lucia Fernandes de Carvalho.

Carlos Roberto Seguro, estado civil 
viúvo, profi ssão policial militar, nas-
cido em São Paulo (Mooca), SP no 
dia trinta e um de março de mil no-
vecentos e cinquenta (31/03/1950), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Valentim José Seguro e de Florinda 
Barca Seguro.
Maria de Fatima Ferreira Tomaz, 
estado civil solteira, profi ssão agente 
comunitário de saúde, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Pari), 
SP no dia dezenove de agosto de 
mil novecentos e cinquenta e nove 
(19/08/1959), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Alfredo Tomaz e de Ana 
Ferreira.

Cleyton Hernani Rodrigues Gran-
geiro, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Ro-
que (Reg. Ibiúna), SP no dia cinco 
de novembro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (05/11/1989), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Wanderlei Ro-
drigues Grangeiro e de Ivone Carreira 
Grangeiro.
Sirley da Silva Santos, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nas-
cida em Subdistrito Santana, São 
Paulo, SP no dia trinta e um de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e oito 
(31/03/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Ananias Pereira dos Santos e 
de Maria José da Silva Santos.

Antonio Valdevino Gabriel, estado 
civil divorciado, profi ssão aposenta-
do, nascido em Cana Verde, MG no 
dia vinte de abril de mil novecentos 
e cinquenta e dois (20/04/1952), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Val-
devino Gabriel Machado e de Zulmira 
Olinda de Jesus.
Maria Teresa de Araujo, estado civil 
divorciada, profi ssão comerciante, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
doze de janeiro de mil novecentos e 
cinquenta e sete (12/01/1957), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
de Araujo e de Angelina de Freitas.

Nilton Alves de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nasci-
do em São Paulo (Reg. Distrito Er-
melino Matarazzo), SP no dia dezoito 
de novembro de mil novecentos e 
setenta e quatro (18/11/1974), resi-
dente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Joel 
Alves de Souza e de Carmelita dos 
Santos Luz.
Veronica Estevão da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Carnaiba (Reg. Distrito Ibitiran-
ga), PE no dia vinte e oito de agosto 
de mil novecentos e setenta e seis 
(28/08/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Estevão da Silva e de 
Maria Alfredo Alves.

Fauster Adriano de Almeida, estado 
civil divorciado, profi ssão supervisor 
de obras, nascido em Conceição dos 
Ouros, MG no dia dezoito de abril 
de mil novecentos e setenta e sete 
(18/04/1977), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Ru-
bens de Almeida e de Maria Guilher-
mina Pinto de Almeida.
Madalena Francisca de Oliveira, 
estado civil solteira, profi ssão assis-
tente administrativo, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e oito de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e um 
(28/03/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Romulo de Oliveira e de Jose-
fa Francisca de Oliveira.

Roberto da Silva Francelino, estado 
civil solteiro, profi ssão contador, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia quatro 
de novembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (04/11/1982), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Fran-
celino da Silva e de Maria da Silva 
Francelino.
Luana Bueno Varandas, estado civil 
solteira, profi ssão coordenadora de 
dados, nascida em São Paulo, SP 
no dia quatorze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa (14/02/1990), 
residente e domiciliada em Distrito 
Sapopemba, São Paulo, SP, fi lha de 
Antero Augusto Varandas e de Maria 
Ester Bueno Varandas.

Enivaldo da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Miguel dos Campos, AL no 
dia onze de julho de mil novecentos 
e cinquenta e quatro (11/07/1954), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Josefa 
Romão da Silva.
Sonia Tavares Dahmer, estado civil 
divorciada, profi ssão faxineira, nasci-
da em São Paulo (Subdistrito Ipiran-
ga), SP no dia primeiro de março de 
mil novecentos e cinquenta e nove 
(01/03/1959), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Tavares de Brito e de 
Salvina Francelina de Brito.

Marcelo Leandro de Lara Souza, 
estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo (Reg. 
Arujá), SP no dia doze de novembro 
de mil novecentos e setenta e nove 
(12/11/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Henrique de Souza e 
de Telma Regina de Lara.
Daniella Cristine Gomes Furlan, 
estado civil solteira, profi ssão profes-
sora, nascida em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Tatuapé), SP no dia vinte 
e dois de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (22/08/1982), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Waldyr Ben-
jamin Furlan e de Sebastiana Maria 
Gomes Furlan.

Marcos Manoel da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão garçom, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezesse-
te de novembro de mil novecentos e 
setenta e sete (17/11/1977), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Severino Ma-
noel da Silva e de Josefa Francisca 
da Silva.
Viviane Costa dos Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
saúde bucal, nascida em Belo Jar-
dim, PE no dia vinte e dois de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e dois 
(22/01/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Caetano dos Santos e de 
Zuleide Costa dos Santos.

Roberto Battista, estado civil divor-
ciado, profi ssão funcionário público 
municipal, nascido em Guarulhos, SP 
no dia sete de dezembro de mil nove-
centos e sessenta e sete (07/12/1967), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Vittorio 
Battista e de Katerini Vittorio Battista.
Larissa do Nascimento Silva, estado 
civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Vila Velha, ES no dia vinte 
e um de julho de mil novecentos e se-
tenta e quatro (21/07/1974), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Fer-
nandes dos Santos Silva e de Yara 
Nascimento dos Santos Silva.

José Carlos Ferreira Filho, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de sis-
temas, nascido em Guarulhos, SP no 
dia quatro de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (04/05/1988), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Carlos 
Ferreira e de Denise Aparecida Peti-
nato Ferreira.
Denise Gois de Jesus, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Distrito Parelheiros, São Paulo, SP 
no dia trinta de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (30/04/1988), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Laercio Cha-
gas de Jesus e de Geny Gois da Silva 
de Jesus.

Leandro da Silva Mendes, estado ci-
vil solteiro, profi ssão auxiliar de admi-
nistração escolar, nascido em Subdis-
trito Casa Verde, São Paulo, SP no dia 
três de setembro de mil novecentos e 
noventa (03/09/1990), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Adelino José Mendes 
e de Antonia Maria da Silva Mendes.
Bianca Lima da Costa, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de te-
lemarketing, nascida em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Vila Guilherme), SP 
no dia seis de março de mil novecen-
tos e noventa e seis (06/03/1996), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de Ivo 
Chagas da Costa e de Iraides Gama 
Lima.

Ana Caroline Anselmo de França, 
estado civil solteira, profi ssão ope-
radora de telemarketing, nascida em 
Recife (Reg. 14º Distrito), PE no dia 
três de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (03/08/1995), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Dermeval Car-
los de França e de Maria Mabel Ansel-
mo da Silva.
Priscila Carla Barboza de Lima, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente 
operacional, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dez de agosto de mil nove-
centos e oitenta e dois (10/08/1982), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João 
Caetano de Lima e de Nair Barboza 
de Lima.
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Vinícius Guilherme dos Santos Marchet-
ti, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido em Guarulhos, SP no dia sete de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(07/01/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Antonio Marchetti e de Valdirene dos 
Santos Marchetti.
Camila de Campos Cônsolo, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP no dia quatorze de de-
zembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(14/12/1995), residente e domiciliada em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, SP, 
fi lha de Duilio Cônsolo Neto e de Cristiane de 
Campos Cônsolo.

Mario Turquetti, estado civil solteiro, profi s-
são mecânico de motos, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia trinta e um de março de mil 
novecentos e oitenta e nove (31/03/1989), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Noel da Rocha Tur-
quetti Filho e de Helena Ferreira de Araujo 
Turquetti.
Gleice Ferreira da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão ajudante geral, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de junho 
de mil novecentos e noventa (27/06/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Almir Tavares da Sil-
va e de Meyrilene Ferreira Gomes.

Paulo Ricardo da Silva Cardoso, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Salvador (Reg. Subdistrito Brotas), BA no dia 
quatorze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e um (14/09/1981), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Alberto da Silva Cardoso e de 
Maria Conceição Bonifacio da Silva.
Elza Rejane Pereira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão revendedora, nascida 
em Jacobina (Reg.Brejolândia), BA no dia 
sete de janeiro de mil novecentos e sessenta 
e nove (07/01/1969), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Raimundo Nonato dos Santos e de Rosa 
Pereira de Lima.

Marcos da Silva Gonçalves, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de maio de mil novecentos 
e setenta e um (27/05/1971), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Militão de Souza Gonçalves e de 
Vera Lucia da Silva.
Adriana Teodoro Peixoto, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP no dia vinte e sete de abril de 
mil novecentos e setenta e oito (27/04/1978), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Walter Peixoto e de 
Geny Marina Teodoro Peixoto.

Narciso Vieira Lima, estado civil divorciado, 
profi ssão funcionário público estadual, nas-
cido em Jandira, SP no dia sete de agosto 
de mil novecentos e sessenta e quatro 
(07/08/1964), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Vieira Lima e de Tereza Aparecida 
Brasil Vieira Lima.
Sueli Aparecida de Toledo, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de abril de mil novecentos e setenta 
(24/04/1970), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Teodoro de Toledo e de Maria Zelina 
de Toledo.

Francisco Roberto de Lima Antiquera, es-
tado civil solteiro, profi ssão securitário, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia seis de abril de 
mil novecentos e oitenta e três (06/04/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Francisco Roberto 
Antiquera e de Neusa Isabel de Lima Anti-
quera.
Marileyde Guimarães da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão corretora de seguros, 
nascida em Macau (Reg. 2º Cartório), RN 
no dia vinte e três de dezembro de mil no-
vecentos e setenta (23/12/1970), residente 
e domiciliada em Parnamirim, RN, fi lha de 
José Guimarães da Silva e de Maria Neide 
Simão da Silva.

Marcos Vicentini Padilha de Olivei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro civil, nascido em Guarulhos, 
SP no dia treze de dezembro de mil 
novecentos e noventa (13/12/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Edson 
Padilha de Oliveira e de Marli Vicentini 
Padilha de Oliveira.
Ingra Maio Matheus Gimenez, es-
tado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdis-
trito Casa Verde), SP no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e um (05/02/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Edson Matheus Gimenez e 
de Tânia Maio Matheus Gimenez.

Marcio Roberto Violla Nacarato, 
estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido em Subdistrito Cer-
queira Cesar, São Paulo, SP no dia 
oito de abril de mil novecentos e se-
tenta e quatro (08/04/1974), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Miguel 
Nacarato e de Myrian Magda Violla 
Nacarato.
Vanessa Trindade Riente, estado 
civil divorciada, profi ssão comercian-
te, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de agosto de mil novecen-
tos e setenta e quatro (23/08/1974), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Laercio Riente e de Vera Lúcia Trin-
dade Riente.

Thiago Caynan Nascimento Sousa, 
estado civil solteiro, profi ssão ban-
cário, nascido em Teresina (Reg. 1º 
Ofício), PI no dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e noventa e dois 
(27/05/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Rubem Alves de Sousa e de 
Liliam Nascimento Sousa.
Keyth Botelho Teixeira, estado civil 
solteira, profi ssão agente de aeropor-
to, nascida em São Paulo (Reg. Sub-
distrito Santana), SP no dia doze de 
julho de mil novecentos e noventa e 
cinco (12/07/1995), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio Teixeira e de 
Reni das Graças Botelho Teixeira.

Pedro Henrique Nascimento Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de laboratório, nascido em Vitória da 
Conquista (Reg. 1º Ofício), BA no dia 
três de abril de mil novecentos e oi-
tenta e nove (03/04/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Hermano Barbosa 
Silva e de Eliane Dantas Nascimento.
Michelly Barbosa da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão teleoperadora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de março de mil novecentos e 
noventa e sete (24/03/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Zenaldo Pedro 
da Silva e de Maria Sineide Barbosa 
da Silva.

Leonardo de Lima Lopes, estado 
civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP no dia de-
zesseis de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e sete (16/02/1977), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Ribeiro 
Lopes e de Marisa de Lima Lopes.
Giselle de Freitas Miranda, estado 
civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e um (27/02/1981), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Luiz Carlos de Souza 
Miranda e de Lucia Carmo de Freitas 
Miranda.

Valdeny Andrade da Costa, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Uiraúna, PB no dia doze de 
julho de mil novecentos e sessenta e 
oito (12/07/1968), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Geraldo Batalha da Costa 
e de Antonia Maria de Andrade.
Eliete Rodrigues, estado civil soltei-
ra, profi ssão agente de serviço esco-
lar, nascida em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e se-
tenta e dois (25/12/1972), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João Fermino 
Rodrigues e de Sonia Aparecida da 
Silva Rodrigues.

Lucas de Oliveira Neves, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrati-
vo, nascido em São Paulo (Reg. Sub-
distrito Santana), SP no dia dezoito de 
março de mil novecentos e noventa e 
seis (18/03/1996), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Be-
nedito Neves e de Maria Elzeneide de 
Oliveira Neves.
Amanda Antoniazzi Olimpio, esta-
do civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezessete de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e seis (17/02/1996), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Vagner 
Francisco e de Andrea da Silva Olim-
pio Francisco.

Fernando Henrique Silva Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de segurança do trabalho, nascido 
em Jequié (Reg. 1º Ofício), BA no dia 
quatorze de março de mil novecentos 
e noventa e quatro (14/03/1994), re-
sidente e domiciliado em Deodápolis, 
MS, fi lho de Edinaldo Silva Santos e 
de Tereza dos Santos.
Tatiane de Oliveira Hernandes, esta-
do civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e sete de abril de mil novecentos e 
noventa e três (27/04/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Roberto Her-
nandes e de Rosângela de Oliveira 
Hernandes.

Marciano Antonio da Rocha Canuto, 
estado civil divorciado, profi ssão mili-
tar reformado, nascido em São Paulo, 
SP no dia dois de março de mil nove-
centos e sessenta (02/03/1960), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Martinho 
Alves Canuto e de Martinha da Rocha 
Canuto.
Erllens Alves Cordeiro, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
um (29/10/1981), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Manoel Alves Cordeiro e 
de Maria das Graças Camillo.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Rinaldo Alcala Bernardes, estado ci-
vil divorciado, profi ssão funileiro, nas-
cido em Uberlândia, MG no dia quatro 
de julho de mil novecentos e setenta e 
dois (04/07/1972), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Amador Fernandes Ber-
nardes e de Abadia Aparecida Alcala 
Bernardes.
Ivânia Pereira Tigre, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de hiper-
mercado, nascida em Potiraguá (Reg. 
Itarantim), BA no dia vinte e seis de 
julho de mil novecentos e setenta e 
nove (26/07/1979), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José de Oliveira Tigre e de 
Isabel Borges Pereira.

Ivaldir José Castilho, estado civil di-
vorciado, profi ssão jardineiro, nascido 
em Parapuã, SP no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e cin-
quenta e nove (23/11/1959), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Cas-
tilho e de Joana Severino de Amaral 
Castilho.
Maria Aparecida Coelho Nunes, 
estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Rio Preto, MG no dia 
vinte e sete de março de mil novecen-
tos e sessenta e um (27/03/1961), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sebastião Nunes e de Ornélia Coelho 
Nunes.

Odair José dos Santos, estado ci-
vil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em Jandaia do Sul, PR no dia 
vinte e um de junho de mil novecentos 
e setenta e seis (21/06/1976), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Joaquim Pe-
reira dos Santos e de Maria Luiza dos 
Santos.
Vanessa Alves da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão instrutora de infor-
matica, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e um (10/02/1991), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Josias Rodri-
gues da Silva e de Isabel Luiz Alves 
da Silva.

Guilherme da Costa Criscuolo, es-
tado civil solteiro, profi ssão designer 
gráfi co, nascido em Subdistrito India-
nópolis, São Paulo, SP no dia vinte e 
três de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (23/10/1987), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Wanderley 
Pietoso Criscuolo e de Rosi Mara da 
Costa Criscuolo.
Karoline de Lima Ferreira, estado 
civil solteira, profi ssão consultora de 
vendas, nascida em Guarulhos, SP no 
dia primeiro de abril de mil novecentos 
e noventa e um (01/04/1991), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Adonias Fer-
reira e de Sueli das Graças de Lima 
Ferreira.

Felipe Lima de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, São Pau-
lo, SP no dia trinta e um de janeiro 
de mil novecentos e noventa e um 
(31/01/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Celso Cruz de Oliveira e de 
Maria Solange de Lima Oliveira.
Juliana Oliveira dos Santos, esta-
do civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Estância (Reg. 2º Ofício, 
Cristinápolis), SE no dia seis de outu-
bro de mil novecentos e noventa e cin-
co (06/10/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Isaias Antonio dos Santos 
e de Laudiceia Oliveira Silva.

Henrique Sabat Megda, estado civil 
solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(01/10/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rogerio Comunian Megda e de Nuria Bra-
ga Sabat Megda.
Thaís Trindade Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (19/11/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Antonio da Silva e de Vani Neves 
Trindade Silva.

Natanael Pires de Queiroz, estado civil 
solteiro, profi ssão lider de aeroporto, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia treze de 
agosto de mil novecentos e noventa e três 
(13/08/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Rodrigues de Queiroz e de Elaine 
Aparecida Bichir Pires Queiroz.
Mariana de Almeida Carneiro, estado 
civil solteira, profi ssão confeiteira, nasci-
da em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP 
no dia dois de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco (02/05/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Jorge Valter Ferreira 
Carneiro e de Celia Jesus de Almeida.

Renato Evaristo dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão aposentado, nasci-
do em Itajuipe (Reg. Distrito Bandeira do 
Almada), BA no dia dezenove de feverei-
ro de mil novecentos e cinquenta e dois 
(19/02/1952), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Maria José da Conceição.
Eliene Batista dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Co-
araci, BA no dia sete de janeiro de mil no-
vecentos e sessenta e três (07/01/1963), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Batista 
dos Santos e de Rozalina Silva Cerqueira.

Nivaldo José de Moraes, estado civil di-
vorciado, profi ssão professor, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de mar-
ço de mil novecentos e cinquenta e nove 
(28/03/1959), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Pinto de Moraes Neto e de Olga Ga-
briel de Moraes.
Terezinha de Fatima Lima, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Boa Vista da Aparecida, PR no dia vinte 
de março de mil novecentos e setenta e 
sete (20/03/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Leonora Amancio de Lima.

Marcos Gonçalves, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar mecânico, nascido em 
Capela, AL no dia dezesseis de julho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/07/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Severina Sebastiana Gonçalves.
Caroline dos Santos Silva, estado civil 
solteira, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e três (24/06/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Lourival André da Silva e 
de Aparecida Teodozo dos Santos.

Edison Soriano Junior, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de rampa, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Consola-
ção), SP no dia dois de novembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (02/11/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Edison Soria-
no e de Vera Lucia da Silva Soriano.
Patricia Silva Cordeiro, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de back offi ce, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Alto da Moóca), SP no dia vinte e três de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/07/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Walter Almeida Cordeiro e de Maria Hele-
na da Silva Cordeiro.

Antonio Carlos Alves da Silva, estado 
civil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP no dia quinze 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
dois (15/06/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Antonio Alves da Silva e de Mafalda 
da Silva.
Waldirene Ferrari Seppe, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Alto da 
Mooca), SP no dia dez de janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete (10/01/1977), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Igino Seppe e 
de Eunice Ferrari.

Marcio dos Santos Dias, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Ivaiporã, PR no dia vinte e quatro de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(24/12/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Norival Lauriano Dias e de Maria Vaz dos 
Santos Dias.
Bruna Fortunato da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Guarulhos, SP no dia sete 
de maio de mil novecentos e noventa 
(07/05/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ademir Moraes da Silva e de Maria de 
Lourdes Fortunato.

José Vidal da Silva Filho, estado civil di-
vorciado, profi ssão mestre de obras, nas-
cido em Belo Jardim, PE no dia primeiro 
de agosto de mil novecentos e sessenta e 
três (01/08/1963), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Vidal da Silva e de Izabel Ferreira 
da Silva.
Stela Fagundes de Almeida, estado civil 
solteira, profi ssão aposentada, nascida em 
Itapetininga (1º Subdistrito), SP no dia dez 
de maio de mil novecentos e quarenta e 
um (10/05/1941), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Izidoro Fagundes de Almeida e de Maria 
Fagundes.

Carlos Cesar Nunes Júnior, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de escrevente, 
nascido em Guarulhos, SP no dia cinco 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e seis (05/02/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Carlos Cesar Nunes e de Renata Apa-
recida Rafael Nunes.
Daniele Yumi Takamoto, estado civil sol-
teira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Atibaia, SP no dia trinta de junho de mil no-
vecentos e noventa e cinco (30/06/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Julio Sadao 
Takamoto e de Berenice Simone da Silva.

Altur Soares, estado civil divorciado, pro-
fi ssão encarregado de serviços gerais, 
nascido em Padre Fialho, MG no dia onze 
de outubro de mil novecentos e cinquenta 
e sete (11/10/1957), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Soares e de Rita Barbosa Soares.
Kelly Cristina Pereira da Silva, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de servi-
ços gerais, nascida em São Paulo, SP no 
dia dezessete de julho de mil novecentos 
e oitenta (17/07/1980), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Pereira da Silva e de Marilene 
Maria Pereira da Silva.

Ricardo Sabio, estado civil solteiro, pro-
fi ssão comerciante, nascido em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Vila Guilherme), SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos 
e setenta e oito (19/12/1978), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Laurinda Sabio dos 
Santos.
Jéssica Gomes das Chagas, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(28/05/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jerson Bezerra das Chagas e de Cláudia 
Gomes da Silva.

Giliardi Feijão Vidal, estado civil soltei-
ro, profi ssão técnico de campo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/05/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco Vidal de Lima Filho e de Maria 
de Fátima Vidal.
Cristilaine Aparecida Ribeiro Paiva, es-
tado civil solteira, profi ssão barista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(01/11/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Raimundo Ribeiro Paiva e de Márcia 
Regina Ribeiro Paiva.

Fábio Sant’Anna da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Assis, SP no dia seis de junho de mil nove-
centos e noventa e cinco (06/06/1995), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Vanderlei da Silva e 
de Magda Beatriz de Oliveira da Silva.
Julia Alcântara Machado de Oliveira, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em Subdistrito Cambuci, São 
Paulo, SP no dia quinze de junho de mil no-
vecentos e noventa e cinco (15/06/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Florisvaldo 
Machado de Oliveira e de Simone Sorrenti-
no Alcântara Machado de Oliveira.

Lafaete Rodrigues Santana Neto, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de máqui-
na, nascido em Guarulhos, SP no dia onze 
de dezembro de mil novecentos e setenta e 
nove (11/12/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Severino do Ramo Rodrigues e de Isa-
bel Cardoso Rodrigues.
Adna Cristina de Souza Lima, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telema-
rketing, nascida em São Gonçalo (Reg. 2º 
Distrito), RJ no dia nove de outubro de mil 
novecentos e oitenta e um (09/10/1981), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Adilson Godinho 
Lima e de Ana Maria de Souza Lima.

João Carlos da Rocha Júnior, estado 
civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/11/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de João Carlos da Rocha e de Joana D’Arc 
Leite Rocha.
Tamires dos Santos Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de classe, nasci-
da em Dom Eliseu (Reg. Paragominas), PA 
no dia trinta e um de março de mil novecen-
tos e noventa e um (31/03/1991), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Enilson Alves de Oliveira e 
de Devanete Rodrigues dos Santos Alves.

Anderson Guimarães da Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão separadora de 
mercadoria, nascido em Subdistrito Saú-
de, São Paulo, SP no dia dezesseis de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/01/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Ribeiro da Silva e de Sebastiana Gui-
marães da Silva.
Joana Matilde Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão professor, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Vila Maria), SP no 
dia vinte e três de junho de mil novecentos e 
oitenta e três (23/06/1983), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Flaviano José da Silva e de Braselina 
Pereira de Carvalho.

David Pereira da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão ajudante, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia quatorze de abril de mil 
novecentos e oitenta e oito (14/04/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Cassiana Pereira 
da Silva.
Janayna de Almeida Xavier, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de agosto de mil 
novecentos e oitenta e sete (24/08/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Joaquim Xavier de 
Jesus e de Josefi na de Almeida.

Ivan Francisco do Nascimento Filho, es-
tado civil solteiro, profi ssão ajudante de cozi-
nha, nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e sete de maio de mil novecentos e oitenta 
e nove (27/05/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ivan Francisco do Nascimento e de Maria 
Goretti Nascimento da Silva.
Laleska Cristiane Souza Costa, estado ci-
vil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta de agosto de mil 
novecentos e noventa e quatro (30/08/1994), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Alencar Costa e de 
Heliena Aparecida de Souza Bastos.

Anderson Gley da Silva Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão despachante ope-
racional de voo, nascido em São Miguel 
(Reg. 2º Ofi cio), RN no dia dois de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e três 
(02/09/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco de Assis Souza e de Antonia 
Anita da Silva Souza.
Vanessa da Silva Cruz, estado civil solteira, 
profi ssão emissora de cargas, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (04/01/1985), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Raimundo Francisco 
da Cruz e de Maria Josefa da Silva.

Eduardo Ferreira Kawakita, estado civil sol-
teiro, profi ssão empresário, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dezenove de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (19/06/1989), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Chigeo Kawakita e de 
Lucia Helena Ferreira Kawakita.
Thaís Pereira Rebouças, estado civil sol-
teira, profi ssão empresária, nascida em 
Iguaí (Reg. Ibicuí), BA no dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e noventa e um 
(16/09/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Celerino Silva Rebouças e de Iara Barreto 
Pereira.

Henrique Gomes Visciano, estado civil sol-
teiro, profi ssão professor, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia oito de abril de mil novecen-
tos e oitenta e nove (08/04/1989), residente e 
domiciliado em Subdistrito Penha de França, 
São Paulo, SP, fi lho de Lúcio Visciano e de 
Gláucia Gomes da Silva Visciano.
Thalita Oliveira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
três (20/11/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Waldemar Pereira dos Santos e de Vania de 
Oliveira Santos.

Anderson Leandro Oliveira da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão operador I, 
nascido em Guarulhos, SP no dia três de 
agosto de mil novecentos e oitenta e nove 
(03/08/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Enoque Corrêa da Silva e de Verônica Oli-
veira da Rocha.
Priscila Moreira Souza, estado civil solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida em Subdistri-
to Santana, São Paulo, SP no dia doze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(12/01/1983), residente e domiciliada em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de Joa-
quim Nonato Souza e de Normalina Moreira 
Souza.
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Civil Brasileiro:

Alexandre Tenório Cavalcante, 
estado civil divorciado, profissão 
empresário, nascido em Palmei-
ra dos Índios, AL no dia doze de 
março de mil novecentos e oitenta 
(12/03/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Arlindo Holanda Cavalcante 
e de Jacira Tenório Cavalcante.
Ana Maria Alves da Silva, estado 
civil divorciada, profissão empresá-
ria, nascida em Mata Grande, AL no 
dia vinte e sete de abril de mil nove-
centos e setenta e seis (27/04/1976), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Sebastião Pedro da Silva e de Maria 
José Alves dos Santos.

Victor Thiago Mimura de Souza, 
estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro, nascido em Subdistrito India-
nópolis, São Paulo, SP no dia vinte 
de novembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (20/11/1986), residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Geraldo Varote de Souza e 
de Elena Aiko Mimura de Souza.
Raquel Vasconcelos Felipelli, esta-
do civil solteira, profissão gerente de 
relacionamento, nascida em Lençóis 
Paulista, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e oitenta e 
seis (29/04/1986), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Francisco Alfredo 
Limongelli Felipelli e de Angela Maria 
Vasconcelos Felipelli.

Lucas Teodoro Tufano, estado civil 
solteiro, profissão técnico elétrico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
quinze de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e dois (15/01/1992), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Eliseu Tufano e de Elizabete Teodoro 
da Silva Tufano.
Ariane Osaki, estado civil solteira, 
profissão designer gráfico, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dois de 
novembro de mil novecentos e no-
venta e cinco (02/11/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Elgson Osaki 
e de Valquíria Martins Vieira Osaki.

Cezar Henrique Lourenço da Cos-
ta, estado civil solteiro, profissão 
técnico de manutenção, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/12/1987), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Carlos Henrique 
da Costa e de Ana Maria Lourenço 
da Costa.
Jeniffer Nilo Galvão, estado civil 
solteira, profissão assistente de con-
tas a receber, nascida em Subdistrito 
Vila Maria, São Paulo, SP no dia vin-
te e cinco de maio de mil novecen-
tos e noventa e dois (25/05/1992), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Oswaldo Galvão Filho e de Maria de 
Lourdes Nilo da Silva Galvão.

Valdecir Pereira de Melo, estado 
civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Distrito Novo Cravinhos, 
Pompéia, SP no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e sessen-
ta e dois (23/06/1962), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Clemente 
Pereira de Melo e de Aurora Grego-
rio de Melo.
Tereza Gomes de Lima, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida 
em São Sebastião, SP no dia trinta 
de novembro de mil novecentos e 
sessenta e sete (30/11/1967), resi-
dente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de José 
Francisco de Lima e de Livalda de 
Jesus Gomes de Lima.

Anderson Carlos de Paula Caldeira, 
estado civil divorciado, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP no 
dia doze de março de mil novecentos 
e setenta e seis (12/03/1976), residen-
te e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos de 
Sousa Caldeira e de Geni de Paula 
Caldeira.
Vanessa Aparecida Del Tedesco, 
estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascida em Subdistrito Vila 
Matilde, São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de junho de mil novecentos e se-
tenta e seis (25/06/1976), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Luiz Del Tedesco 
Filho e de Cleusa Alves Del Tedesco.

Ismeraí Egidio da Silva, estado ci-
vil divorciado, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo (Vila Maria), 
SP no dia vinte e dois de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(22/02/1975), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Egidio da Silva e de Ma-
ria de Lourdes Teixeira da Silva.
Gislaine Pereira Brito, estado civil 
solteira, profi ssão analista de depar-
tamento pessoal, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia dezessete de no-
vembro de mil novecentos e setenta e 
nove (17/11/1979), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Pereira de Brito e de 
Maria Vivani Pereira Brito.

Rafael Rodrigues Ribeiro, estado ci-
vil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de novembro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(27/11/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Fernando Antonio Barbosa Ri-
beiro e de Regiani Rodrigues Ribeiro.
Thaís Dias Quio, estado civil solteira, 
profi ssão veterinaria, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e seis de de-
zembro de mil novecentos e noventa 
(26/12/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcos Benedito Quio e de 
Maria Rosangela Dias Quio.

Thiago Evangelista Pereira Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão marce-
neiro, nascido em Subdistrito Saúde, 
São Paulo, SP no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(11/01/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Josias Pereira da Silva e de 
Mônica da Silva Pereira.
Gabrieli França de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de 
loja, nascida em São Paulo (Reg. 1º 
Subdistrito de Guarulhos), SP no dia 
quinze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e nove (15/02/1999), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Joel Be-
zerra do Nascimento e de Valdineide 
França Oliveira.

Dirceu Júnior Ribeiro Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão motofretista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
trinta de maio de mil novecentos e 
noventa e três (30/05/1993), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Djalma Alves 
Ribeiro e de Emilena Heliodoro da 
Silva.
Mailde Ribeiro Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritó-
rio, nascida em Macaúbas (Reg. Rio 
do Pires), BA no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e 
dois (15/09/1992), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Reinaldo Chaves de Sou-
sa e de Nalí Ribeiro Sousa.

Bruno Egon Finzch, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de relaciona-
mento digital, nascido em Subdistrito 
Santa Cecilia, São Paulo, SP no dia 
quatro de novembro de mil novecentos 
e oitenta e três (04/11/1983), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Horst 
Finzch e de Shirley Aparecida Tiozzo 
Finzch.
Ana Carolina Duarte de Farias, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente 
de qualidade, nascida em Subdistrito 
Perdizes, São Paulo, SP no dia treze 
de fevereiro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (13/02/1987), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Flavio Lucio de 
Farias e de Lucia Helena Duarte.

Jefferson de Oliveira Vieira, es-
tado civil solteiro, profi ssão técnico 
em sistemas eletrônicos, nascido em 
Guarulhos, SP no dia doze de julho 
de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/07/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Geraldo José Vieira e de Van-
dir Francisca de Oliveira Vieira.
Fernanda Guilherme Meireles, esta-
do civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Subdistrito Moóca, São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de maio 
de mil novecentos e noventa e dois 
(29/05/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Marcos An-
tonio Meireles e de Mirian Aparecida 
Guilherme Meireles.

Eduardo Ferreira Barbaio, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em Guarulhos, SP 
no dia nove de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e um (09/12/1981), 
residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, fi lho de Jurandir Ferreira Barbaio e 
de Josefa Rodrigues Barbaio.
Edileide Paulino de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão analista de de-
partamento pessoal, nascida em São 
Paulo(Reg. Distrito de Guaianases), 
SP no dia quatorze de julho de mil no-
vecentos e oitenta e dois (14/07/1982), 
residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Efi genio de Olivei-
ra e de Edilma Paulino do Nascimento.

Jefferson Barbosa dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em Ilhéus (Reg. Uruçuca), 
BA no dia vinte e sete de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/09/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Maria Eunice Barbosa dos 
Santos.
Jislânia Santos Cruz, estado civil sol-
teira, profi ssão encarregada de loja, 
nascida em Jequié (Reg. Itaibó), BA 
no dia dez de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e oito (10/08/1988), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Raimundo 
Ribeiro Cruz e de Elenita Santos Cruz.

Fernando Borlino dos Santos Filho, 
estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente de pcp, nascido em São Paulo 
(Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), SP 
no dia dezessete de abril de mil nove-
centos e noventa e seis (17/04/1996), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Fer-
nando Borlino dos Santos e de Jocelia 
Silva Santos.
Camila Gomes do Nascimento, es-
tado civil solteira, profi ssão analista 
de sistemas, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dezesseis de março de 
mil novecentos e noventa e cinco 
(16/03/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco Gomes do Nasci-
mento e de Maria Neuzete do Nasci-
mento.

Paulo Sergio Duarte Junior, estado 
civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em Subdistrito Ibirapuera, 
São Paulo, SP no dia dez de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(10/11/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Paulo Sergio Duarte e de Ro-
sana Gonçalves Duarte.
Gabryela Silva Afonso, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de se-
tembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (01/09/1995), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Paulo Cesar Afonso 
e de Luciana Amelia da Silva.

Luciano Gregório de Fontes, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Guarulhos, SP 
no dia três de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (03/05/1988), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Arcelino Gre-
gório de Fontes e de Doralice da Silva 
Fontes.
Bruna Teixeira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora comer-
cial, nascida em Subdistrito Brás, São 
Paulo, SP no dia quinze de setembro 
de mil novecentos e noventa e um 
(15/09/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Roberto Marinho da Silva e de 
Maria Cleusa Teixeira da Silva.

Jose Renato da Silva Santos, esta-
do civil divorciado, profi ssão comer-
ciante, nascido em Duque de Caxias, 
RJ no dia seis de outubro de mil no-
vecentos e setenta (06/10/1970), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Carlos Alves Santos e de Miriam da 
Silva Santos.
Isabel Cristina Domingos de Lima, 
estado civil divorciada, profi ssão bio-
médica, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e sete de abril de mil nove-
centos e oitenta (27/04/1980), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Do-
mingos de Lima e de Alzira Garcia de 
Lima.

Lucas Akira Nagasawa, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Fukaya, província de Saitama, 
Japão (Reg. 1º Subdistrito Sé, São 
Paulo, Estado de São Paulo) no dia 
treze de outubro de mil novecentos e 
noventa e três (13/10/1993), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Eber Massa-
toshi Nagasawa e de Solange Proença 
Nagasawa.
Isabela Torres de Santana, estado ci-
vil solteira, profi ssão assistente fi nan-
ceiro, nascida em Guarulhos, SP no 
dia oito de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e sete (08/02/1997), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Rinaldo 
Duarte de Santana e de Nancy Torres 
de Santana.

José Raimundo Profi ro da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão embalador, nas-
cido em Mundo Novo, BA no dia seis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(06/08/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Profi ro da Silva e de Maria Lúcia Fer-
reira da Silva.
Maristela Silva Queles, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Distrito Bucui-
tuba, Boquira, BA no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
três (24/09/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Roberto Rodrigues Queles e de Maria de 
Souza Silva Irmã.

Weslley Riper da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de vendas, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(19/02/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Claudio Jose da Silva e de Odete Riper da 
Costa Silva.
Dhayse Floriano dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de relaciona-
mento, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de maio de mil novecentos e 
noventa e oito (23/05/1998), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Marcelo Floriano da Silva e de 
Silvana dos Santos Silva.

Bruno de Lima Ritter, estado civil soltei-
ro, profi ssão analista de sistemas, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(18/01/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Carlos Vieira Ritter e de Zildete Pessoa 
de Lima Ritter.
Juliana Kelly Azevedo Gomes, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em São Paulo, SP no dia dezoito de 
janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(18/01/1993), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Camilo Gomes e de Luelice Le-
mos de Oliveira Azevêdo Gomes.

Edvaldo de Jesus Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão almoxarife, nascido em 
Poções, BA no dia doze de novembro de 
mil novecentos e oitenta (12/11/1980), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Clemente Cardoso 
dos Santos e de Maria Rosa de Jesus.
Diana dos Santos, estado civil solteira, pro-
fi ssão professora, nascida em Subdistrito 
Ipiranga, São Paulo, SP no dia vinte e três 
de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(23/04/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria de Lourdes dos Santos.

Anderson Santos de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em Subdistrito Jabaquara, São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de março de mil novecen-
tos e oitenta e nove (27/03/1989), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Reinaldo de Araujo Souza 
e de Maria Angelica dos Santos.
Carolina Prado Machado, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Liberdade, São Paulo, SP no dia 
doze de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (12/06/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Silvano Pereira Machado e de Rosana 
Prado Junqueira Pereira.

Kleber Victal da Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezenove de junho de 
mil novecentos e oitenta e nove (19/06/1989), 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi -
lho de Marcelo Victal da Silva e de Severina 
Marciano Pereira de Moraes.
Rita de Cássia Oliveira Assis, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de logística, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/05/1984), residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Roberto de Assis e 
de Maria Lourdes de Oliveira Assis.

Antonio Marcos Souza Mendes, estado 
civil solteiro, profi ssão chefe de cozinha, 
nascido em Ilhéus (Reg. Buerarema), BA 
no dia quatorze de junho de mil novecentos 
e setenta e cinco (14/06/1975), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Carlos Henrique Santos 
Mendes e de Helenita Sousa Santos Men-
des.
Vaneide Santos da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão bancária, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia dezoito de maio de mil 
novecentos e oitenta e quatro (18/05/1984), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Amaro José 
da Silva e de Josefa Damiana dos Santos 
Silva.

Rafael Dirceu dos Reis, estado civil soltei-
ro, profi ssão analista de recursos humanos, 
nascido em Osasco (1º Subdistrito), SP no 
dia dezesseis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (16/10/1985), residente e 
domiciliado em 1º Subdistrito, Osasco, SP, 
fi lho de Arlindo Mechior dos Reis e de Maria 
José dos Reis.
Priscila Catozzo Benedito, estado civil 
solteira, profi ssão analista de recursos 
humanos, nascida em Subdistrito Belen-
zinho, São Paulo, SP no dia dez de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(10/12/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Benedito e de Celma Aparecida Cato-
zzo Benedito.

Felipe Guilherme Porciuncula Dias, 
estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente administrativo, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, 
SP no dia três de março de mil nove-
centos e noventa e três (03/03/1993), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mario José Dias Neto e de Salete 
Porciuncula dos Reis Dias.
Jessyca dos Santos Horacio, esta-
do civil solteira, profi ssão assistente 
de gestão de pessoas, nascida em 
Guarulhos, SP no dia três de novem-
bro de mil novecentos e noventa e 
dois (03/11/1992), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Paulo Tadeu Horacio 
e de Viviane dos Santos Horacio.

Tiago Xavier de Morais, estado civil 
divorciado, profi ssão militar, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e noventa 
e três (27/05/1993), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Geraldo Xavier de 
Morais e de Sueli Siqueira da Cunha 
Morais.
Thais Francieli da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascida em Guarulhos, SP 
no dia quinze de agosto de mil nove-
centos e noventa e três (15/08/1993), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Fernando Petronilo da Silva e de Ma-
ria Rosiaria da Silva.

Nelson Attiê Piovezana, estado civil 
solteiro, profi ssão microempreende-
dor, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dezenove de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e dois (19/01/1982), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Nelson Piovezana e de Rose Marcia 
Attiê Piovezana.
Beatriz Tucunduva de Abreu, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dez de junho de mil nove-
centos e noventa e três (10/06/1993), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Antonio Trindade de Abreu e de 
Patricia Tucunduva de Abreu.

Willian Kis Camara, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de segurança 
da informação, nascido em São Ber-
nardo do Campo (2º Subdistrito), SP 
no dia nove de junho de mil novecen-
tos e oitenta e oito (09/06/1988), resi-
dente e domiciliado em Santo André, 
SP, fi lho de Edison Leal Camara e de 
Silvana Kis Camara.
Bruna Martins Balbino, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária pública 
federal, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e quatro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(24/12/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Tarcisio Sérgio Balbino e de 
Mari Jaine Pontes Martins Balbino.

Sidney Sampaio Rios, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de supri-
mentos, nascido em Osasco (Reg. 
2º Subdistrito), SP no dia dezoito de 
junho de mil novecentos e noventa 
e dois (18/06/1992), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Edivaldo Oliveira 
Rios e de Clarisvalda Sampaio Rios.
Suellen dos Reis Silva, estado civil 
solteira, profi ssão analista de supor-
te, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de junho de mil novecen-
tos e noventa e quatro (22/06/1994), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cláudio Jeronimo Silva e de Angélica 
Luciana dos Reis Silva.

Guilherme Locatelli, estado civil 
solteiro, profi ssão montador de resis-
tências elétricas, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e oito de janeiro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(28/01/1996), residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Lincoln 
Locatelli Francisco e de Maria Santos 
Novaes Locatelli Francisco.
Amanda Lopes de Santana, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e noven-
ta e nove (22/03/1999), residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha 
de Marcio Jose de Arruda Santana e 
de Zelia Lopes Alves.

Fernando Monteiro Pracides, esta-
do civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vin-
te e quatro de junho de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (24/06/1984), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Luziano Pracides Filho e de Lu-
zia Monteiro Pracides.
Aparecida Tamires Lima dos San-
tos, estado civil solteira, profi ssão 
garçonete, nascida em Guarulhos, 
SP no dia trinta e um de maio de 
mil novecentos e noventa e seis 
(31/05/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Bernardo de Lima 
Filho e de Maria Cleonice Alves dos 
Santos.

Joselito Roque Laranjeira, estado civil sol-
teiro, profi ssão funcionária pública municipal, 
nascido em Macaúbas, BA no dia vinte e três 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
quatro (23/02/1964), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Pedro Joaquim Laranjeira e de Maria Roque 
Laranjeira.
Maria Fernanda Souza de Queiroz, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Quixadá (Reg. Distrito de Dom Maurício), CE 
no dia vinte e um de abril de mil novecentos e 
noventa (21/04/1990), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Raimundo Osmar de Queiroz e de Maria 
das Graças Souza de Queiroz.

Samuel Felipe Santos, estado civil soltei-
ro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em Arujá, SP no dia dez de março de mil 
novecentos e noventa e cinco (10/03/1995), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos José dos San-
tos e de Sonia Maria Xavier Santos.
Talita Suellen Almeida Cardoso Catari-
no, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guapé, MG no dia vinte e seis 
de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (26/11/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Adriano Cardoso Catarino e de Raquel Sil-
veira de Almeida Catarino.

Nivaldo Souza de Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão militar, nascido em 
Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e sessenta e 
quatro (24/09/1964), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Reginaldo José de Oliveira e de Maria das 
Neves de Souza Oliveira.
Vanda Oliveira Pina, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Subdistrito 
Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, SP no 
dia treze de setembro de mil novecentos e 
setenta e seis (13/09/1976), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Sebastião Salvador Pina e de 
Maria Lurdes de Oliveira Pina.

Marcos Jose de Azevedo, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em La-
ranjeiras do Sul (Reg. 1º Ofi cio), PR no dia 
vinte e dois de março de mil novecentos e 
oitenta (22/03/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Genor Pio de Azevedo e de Maria Salete de 
Azevedo.
Gislene Aparecida Reis Vieira, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e um (06/05/1981), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Wilson Vieira 
e de Jocelina Piedade dos Santos.

Rudnei Souza de Jesus, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de agosto de mil 
novecentos e noventa e quatro (07/08/1994), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Benedito Brandino de 
Jesus e de Ivonete Souza Santos.
Ana Caroline Silva Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão caixa, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia nove de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (09/11/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ismael Oliveira Silva 
e de Ednalva Cibele Ruas da Silva Oliveira.

Felipe dos Santos Shimabukuro, estado 
civil solteiro, profi ssão coordenador de logís-
tica, nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e um de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (21/07/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Enzo Shimabukuro e de Zilda Apolinária dos 
Santos Shimabukuro.
Nathália Ferrareto de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica responsá-
vel técnica, nascida em Campinas (Reg. 2º 
Subdistrito), SP no dia primeiro de abril de mil 
novecentos e oitenta e nove (01/04/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João Arthur Cardoso 
de Souza e de Rosângela Aparecida Ferra-
reto de Souza.

Marcelo Adelino de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (10/12/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Marcelo Adelino e de Maria dos Anjos 
de Lima.
Hiandra Ribeiro Messmer, estado civil sol-
teira, profi ssão analista de recursos huma-
nos senior, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e três de junho de mil novecentos e 
oitenta e seis (23/06/1986), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edilson Pereira Messmer e de Sônia 
Ribeiro da Silva Messmer.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
afi xado no Serviço 
de Registro Civil 
e publicado na 
imprensa local.
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ANUNCIEANUNCIE

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

(11)  2408-4200

Planos Odontológicos
Com Cobertura Nacional

Tratamento Clínico 
Completo

A partir de R$ 39,60

Tratamento Ortodôntico
A partir de R$ 99,50

Corretor Fábio Bezerra
Tel. 11 4263-0674 / 98774-7274

OPORTUNIDADE!
Apartamento 65m².

A 700 m do Lago dos Patos
Pronto para Morar.

Direto com a Construtora.
R$300.000,00

 
Atendemos de 2ª a 6ª feira

   09:00 às 16:00 hrs

(11)2656-7806
(11)96184-7953

OPERADOR DE MÁQUINA

Com experiência em 
máquina de fraldas e 

absorventes.
 Ensino médio completo. 

Com benefícios.
Agendar entrevista pelo 

telefone: 2404-3003 
ramal 203

Solicitamos que o Sra. AN-
GELICA AYUMI SAGA, por-
tador da CTPS nº 28037, 
Série 00105/SP, emprega-
do  da empresa SWISS-
PORT BRASIL LTDA, CNPJ 
01886441001096, Rodovia 
Helio Smidt, S/N - Aeropor-
to de Guarulho Terminal 2 
Mezanino , compareça ao 
nosso Departamento Pes-
soal no prazo de 72 horas, 
sob pena de rescisão do 
contrato de trabalho.

EDITAL
Solicitamos que o Sra. ERI-
VALDO LOPES DA SILVA, 
portador da CTPS nº 43785, 
Série 00226/SP, emprega-
do  da empresa SWISS-
PORT BRASIL LTDA, CNPJ 
01886441001096, Rodovia 
Helio Smidt, S/N - Aeropor-
to de Guarulho Terminal 2 
Mezanino , compareça ao 
nosso Departamento Pes-
soal no prazo de 72 horas, 
sob pena de rescisão do 
contrato de trabalho.

EDITAL
Solicitamos que o Sr. JOSE 
CARLOS FERREIRA DA 
SILVA, portador da CTPS 
nº 30186, Série 00009/SP, 
empregado  da empresa 
SWISSPORT BRASIL LTDA, 
CNPJ 01886441001096, Ro-
dovia Helio Smidt, S/N - Ae-
roporto de Guarulho Terminal 
2 Mezanino , compareça ao 
nosso Departamento Pesso-
al no prazo de 72 horas, sob 
pena de rescisão do contrato 
de trabalho.

EDITAL

Solicitamos que o Sr. JOSE 
IRANILDO DOS SANTOS, 
portador da CTPS nº 49618, 
Série 00226/SP, emprega-
do  da empresa SWISS-
PORT BRASIL LTDA, CNPJ 
01886441001096, Rodovia 
Helio Smidt, S/N - Aeroporto 
de Guarulho Terminal 2 Me-
zanino , compareça ao nos-
so Departamento Pessoal no 
prazo de 72 horas, sob pena 
de rescisão do contrato de 
trabalho.

EDITAL
Solicitamos que o Sr. MAR-
COS SERRANO, portador 
da CTPS nº 82993, Série 
00056/SP, empregado  da 
empresa SWISSPORT 
BRASIL LTDA, CNPJ 
01886441001096, Rodovia 
Helio Smidt, S/N - Aeroporto 
de Guarulho Terminal 2 Me-
zanino , compareça ao nos-
so Departamento Pessoal 
no prazo de 72 horas, sob 
pena de rescisão do contra-
to de trabalho.

EDITAL
Solicitamos que o Sr. PAU-
LO ROBERTO ALVES GUI-
MARAES, portador da CTPS 
nº 97308, Série 00344/SP, 
empregado  da empresa 
SWISSPORT BRASIL LTDA, 
CNPJ 01886441001096, Ro-
dovia Helio Smidt, S/N - Ae-
roporto de Guarulho Terminal 
2 Mezanino , compareça ao 
nosso Departamento Pesso-
al no prazo de 72 horas, sob 
pena de rescisão do contrato 
de trabalho.

EDITAL

Solicitamos que o Sr. ROB-
SON CARDIM, portador da 
CTPS nº 32638, Série 00072/
SP, empregado  da empresa 
SWISSPORT BRASIL LTDA, 
CNPJ 01886441001096, Ro-
dovia Helio Smidt, S/N - Ae-
roporto de Guarulho Terminal 
2 Mezanino , compareça ao 
nosso Departamento Pesso-
al no prazo de 72 horas, sob 
pena de rescisão do contrato 
de trabalho.

EDITAL
Solicitamos que o Sr. RO-
NIR TOMAZ DA SILVA, por-
tador da CTPS nº 36249, 
Série 00187/SP, emprega-
do  da empresa SWISS-
PORT BRASIL LTDA, CNPJ 
01886441001096, Rodovia 
Helio Smidt, S/N - Aeroporto 
de Guarulho Terminal 2 Me-
zanino , compareça ao nos-
so Departamento Pessoal 
no prazo de 72 horas, sob 
pena de rescisão do contra-
to de trabalho.

EDITAL
Solicitamos que o Sra. AN-
TONIA MARIA CERREIRA, 
portador da CTPS nº 22205, 
Série 00136/SP, emprega-
do  da empresa SWISS-
PORT BRASIL LTDA, CNPJ 
01886441001096, Rodovia 
Helio Smidt, S/N - Aeropor-
to de Guarulho Terminal 2 
Mezanino , compareça ao 
nosso Departamento Pes-
soal no prazo de 72 horas, 
sob pena de rescisão do 
contrato de trabalho.

EDITAL

Veri� car  Condições
Vitoram Corretora de Seguros

PLENO A PARTIR DE 2 VIDAS
PME

DE 0 À 18 ANOS

R$ 93,86

F. 2409-5992
95000-5000

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(PCD)

Vagas:
AUX. DE PÁTIO

SERVIÇOS GERAIS
LAVADOR

    EMPREGOS 
  PRECISA-SE 

  ADMITE-SE RAPAZES S/ EXP. P/ 
AUXILIARES 
  Portaria, Condominio, diversas 
regiões, salário até R$ 1.600,00 + 
benef. F: 3535-1383/ 2887-2488 

  MECÂNICO DE AUTOS 
  R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508. 

  DOMESTICA 
  Com referência que more próxi-
mo a Vl. Glavão. F: 2212-1132 HC 

  CORRETOR(A) 
  C/ carro p/ locação/venda. Sa-
lário + aj de custo + comissão
.F:2600-2254/94005-9242 

  VAGA AUX. OPERACIONAL 
  transp., emissão de nf, emissão 
de CTRC, carregamento em DI, 
conclusão de trânsito imp. e exp., 
conferente, atend. ao cliente, al-
moxarifado, controle de entrada 
e saída de veículos, rastreamen-
to, solicitação de coletas. E-mail 
p/: rh@dinlog.com.br 

  OFERECE-SE 

  MOTORISTA CARRETEIRO 
  Experiência 3 anos. CNH Ca-
tegoria E. Comparecer no end: 
Rua Albino Fantazini, 60 - Vila 
Augusta. 

  IMÓVEIS 
  ALUGA-SE 

  SOBRADO 3 COMODOS 
  sala, coz, wc, aréa de serviço, 1 
dorms, gar, R$ 550 bonsuceso, 
prox ao nagumo. F:2468-9271/ 
99976-9738 

  CASA 2 COMODOS 
  Bem simples, jd Bela Vista 
R$290,00. P/ solteiro/casal s/ fi -
lhos. F:2403-2664/98211-6398 
(tim) 

  VENDE-SE 

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

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

  APTO AV TIMOTEO PENTEADO 
  Próx. Centro 2 Dorms, Gar. Cob. 
R$ 172Mil. Dir. C/ Prop. F: 99999-
0103 

  BOITUVA 
  2 casas, 1 vazia outra alugada, 
2qrts, sala, coz, wc, á. serv e ga-
ragem. F:99574-9524 

  PREDINHO LÍQUIDO 
  2 Salões c seis kitnets c/ renda 
440mil F: 98168-7565 

  SERVIÇOS 
  ESOTERISMO 

  O ESPIRITUALISTA ** 
  Gostaria de Saber o que as 
Cartas te reserva !, Amor, Saúde 
e Finanças, ligue hoje mesmo 
e marque seu atendimento. F: 
4266-0937/ 98261-0838 whats  

  RELAX 

  BELAS GAROTAS 
  Casa no centro de Guarulhos. 
Venha se divertir com a gente! 
Churrasco aos sábados, promo-
ção de cerveja tds as quartas-
-feiras. F:2408-8532  
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