
6a edição do InterCEUS
acontecerá durante 
dois fi nais de semana 
com vários jogos
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Evento irá acontecer no CEU 
Pimentas nos dias 22, 23, 29 e 
30, sempre das 9h às 17h

Levantamento mostra que nos 16 anos em que Guarulhos foi comandada pelos prefeitos petistas Elói Pieta e Sebastião 
Almeida, hoje no PDT, a dívida do Saae com a Sabesp passou de R$ 201.995;891,81 para quase R$ 3 bilhões

Dívida do Saae cresce 1.500% 
em 16 anos de gestão petista
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Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

TRE-SP: 24 denúncias 
de propaganda eleitoral 
irregular em Guarulhos

Prefeitura oferece 
cursos gratuitos no 
ramo de alimentação

Guti encaminha 
solução para ascensão 
da Guarda Civil
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NO TOPO: A atacante Marta foi eleita nesta segunda-feira (24) a 
melhor jogadora do planeta pela 6a vez; um recorde no futebol GH  Pág. 7
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Bolsonaro estaciona e Haddad sobre três 
pontos porcentuais em pesquisa Ibope
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28% 22% 11% 8%

@jairbolsonaro Ricardo Stuckert Leo Canabarro José Lucena/AE
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Eduardo Nogueira
Demorou muito para que a 
Sabesp assumisse a ges-
tão do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
de Guarulhos. A situação 
do abastecimento de água 
da cidade e o tratamen-
to de esgoto tendem a 
melhorar. Não dá para, 
em pleno século XXI, uma 
cidade do porte de Guaru-
lhos ainda sofrer com des-
mandos de abastecimento 
e não tratar seu esgoto por 
conta de irresponsabilida-
de administrativa.

Cleyton Dias de Morais
Faz tempo que o Saae de 
Guarulhos não respeita a 
sua população e isso por 
conta dos ex-governantes 
que já passaram por esta 
cidade. Agora o prefei-
to Guti e o governador 

Márcio França deram um 
passo bem adiante para 
melhorar a qualidade de 
vida da população. Espero 
que agora, realmente, o 
rodízio de água que tanto 
castiga os seus morado-
res, de fato tenha fim.

Isaura de Azevedo
Muito boa a iniciativa da 
Prefeitura de Guarulhos 
de passar a gestão do 
Saae para a Sabesp, uma 
empresa respeitada mun-
dialmente. A população 
só tem a ganhar com a 
mudança. Agora, ficará 
sob responsabilidade dos 
vereadores de bater o 
martelo sobre a mudança. 
E uma pergunta: será 
que tem algum vereador 
na Câmara que vai votar 
contra o fim do rodízio de 
água e o tratamento de 

esgoto na cidade? É ver 
para crê.
 

Wilson Gonçalves
O governador Márcio 
França e o prefeito Guti 
mostraram que governam 
independente de partidos 
políticos e em prol da 
população de Guarulhos. 
Espero que os nossos 
vereadores também ajam 
desta forma.

Cristiano Carvalho
A praça Getúlio Vargas, a 
principal da região central 
da cidade, nos dá a sen-
sação de abandono. Vejo 
muita sujeira e um grande 
número de pessoas em 
situação de rua ‘habitan-
do’ naquele local. São ne-
cessárias ações do poder 
público para melhorar a 
situação.

 Quase pronta

As obrras da futura estação Santa Cruz, Linha 5-Lilás do Metrô, na capital paulista estão 
praticamente pronta - a foto é desta segunda-feira (24). Informação ainda não oficial diz 
que a entrega deve ocorrer no próximo dia 28. Vários testes estão sendo realizados na 
nova estação do sistema.

Mega Sena
Concurso n° 2081
22/09/2018
13 - 18 - 35 - 40 - 41 - 42

Lotofácil
Concurso n° 1715
24/09/2018 
01 - 02 - 04 - 06 - 08
11 - 13 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1903 
21/09/2018
01 - 03 - 05 - 15 - 16
18 - 21 - 22 - 25 - 28
40 - 41 - 64 - 71 - 24
75 - 79 - 88 - 90 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1843
22/09/2018
Primeiro sorteio 
05 - 07 - 09 - 34 - 35 - 37
Segundo sorteio
02 - 05 - 09 - 13 - 21 - 50

Federal
Extração n° 05321
22/09/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   50412         700.000,00
2º  45885           28.000,00 
3º  71047            26.000,00
4º  58394           22.000,00
5º  56589           20.040,00

William Moreira/AE[ artigo ]

Cristiano Medina da Rocha
Advogado criminalista
E-mail: cris.medina.rocha@gmail.com
Tel. 2409-7950

Adeus ao maior 
humanista do 
Judiciário brasileiro

Foi com muito pesar que recebi neste domingo (23) 
a triste noticia de que um dos maiores defensores dos 
direitos humanos que já integrou o Judiciário brasileiro 
havia transcendido para o oriente eterno. Custou-me 
acreditar que Celso Luiz Limongi, meu mestre, conse-
lheiro e exemplo de ser humano, deixou o nosso convivo 
a fim de entrar para a eternidade. 

O professor Limongi foi um exímio defensor da liber-
dade; em nossas longas conversas sobre a vida, se 
orgulhava em dizer que na qualidade de magistrado 
jamais se acovardou diante da gravidade de um caso, 
mas frisava que “a função do juiz criminal não é a de um 
vingador implacável. Cumpre-lhe julgar com imparcia-
lidade, neutralidade e serenidade a ação penal conde-
natória posta pelo Ministério Público”, buscando assim, 
aplicar a justiça humanitária. 

Para Limongi: - “juiz que pretenda ser justo, mas teme 
represália do promotor e dos advogados; juiz que queira 
fazer justiça, porém fica receoso de contrariar o tribunal, 
a Corregedoria ou o CNJ; juiz que saiba ser necessário 
aplicar princípios favoráveis ao réu no caso concreto, 
mas não enfrenta o clamor público ou tem medo das 
críticas tantas vezes perversas e improcedentes da 
imprensa, é melhor exercer outra profissão.” 

Sua trajetória profissional foi brilhante, formou-se pela 
PUC/SP em 1966, turma do meu também amigo José 
Eduardo de Carvalho Pinto, ( juiz aposentado); e já em 
1968 tomou posse como juiz de Direito. Ao longo de 
sua trajetória pelo Judiciário atuou como juiz de 1ª, 2ª 
e 3ª entrância e da especial. Foi promovido em 1988 a 
desembargador por merecimento, tendo atuado no ex-
tinto Tribunal de Alçada Criminal e no Tribunal de Justiça 
de São Paulo, o qual pertenceu ao Órgão Especial e foi 
eleito Presidente para o biênio 2006/07. 

Foi convocado pelo STJ para atuar na 6ª Turma, ao 
lado de Nilson Naves e outros ministros extremamente 
garantistas. Em 2011, aposentou-se e passou a advogar 
com suas queridas filhas Viviane Limongi e Cíntia Li-
mongi. Jamais me esquecerei de seu discurso de posse 
como Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, especialmente ao dizer que: “Assusta-me o 
juiz apenas técnico, burocrata, coerente, escravo da lei, 
esquecido de que por trás das folhas dos autos de um 
processo estão dramas pungentes e de que a caneta 
corta na carne.”; e de suas palavras na última sessão no 
STJ: “Não quero sequer imaginar a nau do Poder Judici-
ário, que tanto amo, navegando sem rumo, bordejando, 
por falta de vento, ou melhor, de coragem dos juízes, 
aliados a tibieza do Legislativo e conformados com a 
hipertrofia do Executivo”. 

Tenho plena convicção que Celso Limongi será eterni-
zado por sua postura integra, honesta, humanista, humil-
de e serena, além da comprovada competência, cultura 
jurídica e caridade. Vai com Deus meu amigo e obrigado 
pelo carinho despendido a todos aqui na terra!
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Corda no pescoço
O vereador João Dárcio, 

candidato a deputado es-
tadual pelo Podemos, teve 
sua candidatura indeferi-
da pelo TRE. Mas consta 
recurso, que deverá ser 
apreciado hoje, às 14h...

Ora a lei…
Perceptível: alguns 

candidatos a deputado 
apertaram a tecla F e estão 
deixando seus carros de som circulando à vontade 
pela cidade. Principalmente da periferia. No Cen-
tro,  pelo menos fi ngem carreata com dois carros…

Qual a pauta?
Fontes garantem que o ex-prefeito Elói Pietá 

- candidato a deputado federal pelo PT - esteve se-
mana passada na pasta de Justiça. Para conversar 
com o secretário Airton Trevisan…

Estou fora!
O secretário - e vereador tucano licenciado - 

Gilvan Passos já avisou: não tem interesse em ser 

vice do prefeito Guti (PSB) em 2020. A intenção 
dele é se reeleger à Câmara Municipal…

Esqueceram dele?
Impressão minha ou não há ninguém fazendo 

campanha em Guarulhos para o deputado estadu-
al Caio França (PSB) ? Sim, o fi lho do governador…

Qualquer nota!
Impressionante: toda vez que acesso o site ofi cial 

da Prefeitura na internet surge informação que 
não é seguro. E ao tentar abrir o Diário Ofi cial, há 
tentativa de instalação de vírus…

Acredite se quiser
Na sexta-feira, 11 sindicâncias (sim, onze!) foram 

prorrogadas . Dentre elas, a que apura corte de 
árvore na avenida Paulo Faccinni, dentro de uma 
farmácia. O engenheiro que fi gura na autorização 
afi rma que sua assinatura foi falsifi cada. É tão difícil 
assim apurar a verdade?...

Imperdível
Amanhã, às 

7h30, o presi-
dente da OAB,
Alexandre de 
Sá Domingues, 
vai rebater 
críticas de seu 
opositor, Edson 
Belo. A eleição 
pela entidade 
será em no-
vembro…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Aumento desproporcional teve início na primeira gestão do PT

Inadimplência começou em 1995 quando R$ 16 mi não foram pagos

Ex-prefeitos preferem não comentar sobre a dívida bilionária
O aumento despropor-

cional da dívida teve início 
quando o ex-prefeito Eloi 
Pietá (PT) assumiu o go-
verno em 2001 e colocou 
o então presidente do 
Sindicato dos Servidores, 
hoje também ex-prefeito 
e ex-deputado estadual, 
Sebastião Almeida (agora 

PDT), na superintendên-
cia do Saae. Logo nos 
primeiros meses da admi-
nistração, por desacordos 
políticos com a adminis-
tração da Sabesp, ambos 
decidiram juntos pagar 
parcialmente as faturas 
mensais de compra de 
água junto à estatal. 

Os ex-prefeitos petistas 
alegavam não concordar 
com os valores cobrados 
pela água comprada no 
atacado e passaram a 
pagar bem menos do que 
a Sabesp fornecia ao muni-
cípio. Porém, ambos segui-
ram cobrando as contas de 
água dos consumidores. 

A inadimplência do Saae 
com a Sabesp começa em 
1995, quando R$ 16,1 milhões 
deixaram de ser pagos. Ainda 
naquela gestão do ex-prefeito 
Vicentino Papotto, mais R$ 11,1 
milhões não foram quitados 
em 1996.  De 1997 a 2000, 
nas administrações de Néfi  
Tales e Jovino Cândido, 
somaram-se à dívida mais 
R$ 102,5 milhões. Ao fi nal de 
2000, o total da dívida com 
encargos e juros chegava a 
R$ 201,9 milhões. 

A partir de 2002, segundo 
ano da gestão de Elói Pietá, 
o Saae passou a pagar à 
Sabesp valores bem inferio-
res que as faturas mensais. 
Naquele ano, quando 
Guarulhos dependia 93% da 

água fornecida pela Sabesp, 
o município repassou apenas 
R$ 2,5 milhões por mês em 
média. Dezesseis anos de-
pois, quando a dependência 
da cidade da água fornecida 
pela Sabesp caiu para 87%, a 
fatura mensal para o Saae fi ca 
em torno de R$ 18 milhões. 
Ou seja, são mais de R$ 15 
milhões que deixaram de ser 
pagos por mês, chegando a 
próximo de R$ 180 milhões ao 
fi nal de um ano. 

Nos anos de Almeida como 
prefeito, a diferença entre 
os valores faturados e os 
efetivamente pagos aumen-
tou consideravelmente. Em 
2009, primeiro ano da gestão 
do ex-prefeito ainda petista, 
o Saae pagou R$ 69 milhões 

para a Sabesp durante 
todo o ano. Nos exercícios 
seguintes, o valor até que 
aumentou, chegando a R$ 
89,3 milhões em 2013. Em 
2014, ele repassou durante 
todo o ano somente R$ 15,3 
milhões, menos do que a atu-
al administração paga por um 
mês de consumo. Em 2015 e 
2016, Almeida não pagou um 
centavo sequer. 

As diferenças entre os 
valores cobrados e os pagos 
foram judicializados pela Sa-
besp, que passou a cobrar na 
Justiça da Prefeitura de Gua-
rulhos. A dívida foi transfor-
mada em precatórios, o que 
obriga o município a arcar 
com os valores mensalmente 
sem ter como concorrer. 

Procurados pelo HOJE, 
os ex-prefeitos Elói Pietá 
(PT) e Sebastião Almeida, 
agora no PDT, preferiram 
não comentar o cresci-
mento exorbitante da 
dívida do Saae em suas 

gestões.
Pietá pediu disse que a 

reportagem procurasse 
Afrânio Peixoto, superin-
tendente do Saae duran-
te a gestão de Almeida, 
mas ele não foi localiza-

do até a conclusão desta 
edição. 

Já Almeida fez críticas 
à concessão do Saae 
afi rmando que ela traz 
prejuízos ao município, e 
não falou sobre a dívida.

Dívida do Saae passa de R$ 200 milhões para
R$ 3 bilhões em 16 anos de gestões petistas

Em janeiro de 2001, 
quando o primeiro prefeito 
do PT em Guarulhos, Elói 
Pietá, assumiu a prefeitu-
ra, a dívida total do Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) com a Sabesp 
(Companhia Estadual de 
Saneamento Ambiental) era 
de R$ 201.995.891,81. No 
fi nal de 2016, após quatro 
gestões do partido na cida-
de, o valor devido pela au-
tarquia municipal à empresa 
estadual saltou para quase 
R$ 3 bilhões, um avanço de 
1.500% em um período em 
que a infl ação ofi cial variou 
237,7%, segundo o IGPM. 

Na última sexta-feira, o 
prefeito Guti e o governador 
Márcio França, ambos do 
PSB, assinaram um proto-
colo de intenções para que 
a Prefeitura de Guarulhos 
conceda o Saae para a 
Sabesp por 40 anos, numa 
negociação que envolve in-
vestimentos de R$ 7 bilhões 
por parte da estatal, tirando 
do município a dívida que já 

é de R$ 3,2 bilhões. Haverá 
investimentos de R$ 1,3 
bilhão no abastecimento de 
água no município, zerando 
o rodízio até o fi nal de 2019, 
além de R$ 1,7 bilhão em 
tratamento de esgoto, a fi m 
de garantir 100% até 2026. 

Um dos principais motivos 
de o prefeito Guti propor 
a concessão do Saae à 
Sabesp é justamente a 
dívida acumulada ao longo 
de todo este período, o 
que deixou a autarquia 
sem capacidade de realizar 
novos investimentos, além 
do risco de não cumprir os 
pagamentos de precatórios 
(dívidas já ajuizadas pela 
Justiça).

 Sem condições de inves-
tir, a autarquia municipal 
não consegue melhorar 
o abastecimento de água 
nem mesmo cumprir os 
TACs (Termos de Ajuste 
de Conduta) fi rmados com 
o Ministério Público em 
relação ao esgotamento 
sanitário. 

Almeida (primeiro à direita) inaugura uma 
ETE com o ex-ministro Alexandre Padilha

O titular da SSP-SP, Mágino Alves, participou 
de evento com o governador Márcio França
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Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de 
Bonsucesso, que atenderia 260 mil pessoas
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Justiça Eleitoral 
recebe 24 denúncias 
de propaganda 
irregular no município

Antônio Boaventura

Desde o começo da 
campanha eleitoral, no 
mês passado, o Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE-SP) recebeu 24 
denúncias de propaganda 
irregular no município. 
Pela propaganda irregu-
lar de rua, os candidatos 
podem ser multados entre 
R$ 2 mil e R$ 25 mil. 

Já as penas para os de-
mais tipos de propaganda 
irregular podem variar de 
acordo com o enquadra-
mento previsto na Resolu-
ção TSE 23.551/2017.

As denúncias foram 

registradas por intermédio 
do sistema Pardal. No sis-
tema on-line, foram 13 de-
núncias, sendo 11 relativas 
a cartazes, placas, banners 
ou outdoors, e outras duas 
relacionadas à distribuição 
de propaganda.

O Pardal. ferramenta 
de fi scalização e denún-
cia, possibilita ao eleitor 
denunciar diferentes irre-
gularidades durantes as 
Eleições 2018, tais como 
propagandas eleitorais, 
compra de votos, uso da 
máquina pública, crimes 
eleitorais, doações e 
gastos de campanha. In-

frações nas propagandas 
veiculadas em emissoras 
de TV e rádio e na internet 
não serão processadas 
pelo sistema.

Para realizar a denún-
cia, o autor deve inserir 
elementos que indiquem 
a existência do fato, como 
vídeos, fotos ou áudios, 
além do nome e CPF. 
As denúncias são enca-
minhadas ao Ministério 
Público Eleitoral, que é 
uma das partes legítimas 
para ajuizar representa-
ções perante o TRE-SP 
contra supostas infrações 
eleitorais.

Prefeito encaminha com secretários solução para ascensão de GCMs
Uma das principais 

reivindicações dos 
guardas civis municipais, 
a ascensão na carreira, 
está sendo tratada com 
muita seriedade pela 
administração municipal. 
Nesta segunda-feira 
(24), a minuta desse 
projeto foi pauta da 
reunião realizada no 
Paço Municipal, envol-
vendo os secretários 
Gilvan Passos (Assuntos 
para Segurança Pública), 

Adam kubo (Gestão) e 
Airton Trevisan (Justiça) 
e o prefeito Guti.

O prazo acordado para 
uma defi nição sobre o 
tema é até o fi nal deste 
ano. Mesmo assim, a Pre-
feitura busca agilizar os 
trâmites legais para que 
o projeto seja aprovado 
pela Câmara Municipal o 
quanto antes. O Sindica-
to dos Trabalhadores na 
Administração Pública 
Municipal de Guarulhos 

(Stap) e uma comissão 
com representantes da 
GCM estão envolvidos 
nas negociações.

A Secretaria de Justiça 
está com a minuta que 
será encaminhará à Se-
cretaria de Gestão para 
adequação e posterior-
mente, o documento será 
enviado ao Governo, que 
o apresentará à Câmara 
Municipal para aprova-
ção. Dessa forma, o pre-
feito poderá sancioná-la.

Ivanildo Porto

O idealizador
do Projeto
UTI Guarulhos
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[ bloco de notas ]

Prefeitura oferece cursos gratuitos para 
empreendedores do ramo de alimentação

Um total de 100 morado-
res da região do Recreio 
São Jorge recebeu nesta 
sexta-feira, dia 21, certifi-
cados de conclusão dos 
cursos gratuitos de mani-
cure, cabeleireiro básico 
e avançado, técnicas de 
gastronomia e panifica-
ção artesanal com ênfase 
em pizzaiolo. A ação da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
(SDAS) em parceria com o 
Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS) e com o hotel, 
que disponibiliza o local 
e insumos, é voltada às 
famílias de baixa renda e 
busca a inclusão social, a 

reinserção no mercado de 
trabalho. Ao todo, neste 
semestre, 550 pessoas 
concluíram capacitações 
promovidas pela Secre-
taria em conjunto com o 
Fundo Social.

A diretora de Seguran-
ça Alimentar e Inclusão 
Social, Edjane Angelo 
Lourenço da Silva, parabe-
nizou todos os formandos. 
“É mais uma conquista 
alcançada com esforço 
e determinação de cada 
um. E todo o mérito deve 
ser dado a vocês, alunos. 
Daqui pra frente, sorte e 
sucesso a todos”, disse a 
gestora.

[ bloco de notas ]

Nestes dois próximos 
fins de semana (dias 22, 
23, 29 e 30), das 9 às 
17 horas, a Secretaria 
de Educação realiza a 
6ª edição do torneio In-
terCEUs 2018 no Centro 
de Educação Unificado 
(CEU) Pimentas. Com 
apoio da Escola 360, os 
jogos são abertos ao 
público e gratuitos.

Com a participação dos 
alunos dos nove CEUs da 
cidade e premiação para 
os três primeiros coloca-
dos de cada modalidade 
e categoria, a iniciativa 
tem por objetivo reunir 
os alunos da comunidade 
do entorno dos CEUs, 
promovendo o inter-
câmbio sociocultural por 
meio do esporte.

Prefeitura realiza 6ª
edição do InterCEUs 

Academia da Saúde Cabuçu
realiza 7° Concurso de Suco

Na manhã desta sexta-
-feira (21), a Academia da 
Saúde Cabuçu mobilizou 
profissionais e a comunida-
de para saudar a chegada 
da Primavera com o 7° 
Concurso de Suco, que 
ocorre anualmente, venci-
do pela representante da 
Proguaru. O objetivo é pro-
porcionar uma integração 
maior entre os usuários da 
Academia da Saúde com 
a UBS Cabuçu e outras 
unidades.

Para a escolha dos sucos 
mais saborosos partici-
param a supervisora da 
UBS Novo Recreio, Tatiana 
Martins Dias Champi; a as-
sistente social do Progra-
ma de Residência Multi-
profissional em Saúde da 
Família, Dorcas Marques 
da Silva; a assessora de 
imprensa da Secretaria de 
Saúde, Elís Lucas; e a pro-
fessora voluntária do grupo 
de pintura da UBS Cabuçu, 
Zulene Alves da Silva.

O Dia da Árvore, 21 de 
setembro, foi comemora-
do com plantio de árvores 
nativas da Mara Atlântica 
em dois pontos da cidade 
nesta sexta-feira. Pela 
manhã, alunos da Escola 
Estadual Victor Civita e 
funcionários da Cummins 
Brasil, ajudaram a plantar 
150 mudas no Parque 
Vilanova Artigas, no 
Cecap. Entre as espécies 
escolhidas para o local 
estavam merindiba, ipês 
roxo e amarelo, jerivá, 

as frutíferas  jenipapo e 
pitanga, entre outras.

À tarde foi a vez do 
Zoológico Municipal, no 
Jardim Rosa de França, 
ficar ainda mais verde. 
Cerca de 50 alunos da 
Escola da Prefeitura de 
Guarulhos Margarida 
Maria da Conceição, 
vizinha ao zoo, plantaram 
cinco novas mudas de 
Pau-Brasil, árvore símbolo 
do País. Após o plantio, a 
garotada participou de um 
pic-nic.

Plantio de 155 mudas nativas da 
Mata Atlântica marca o Dia da Árvore

[ transparência ]

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

ASSISTÊNCIA MÉDICA E NEFROLÓGICA DE 
GUARULHOS S/C LTDA – AMENEG
Serviços de terapia renal substitutiva a serem 
prestados a qualquer indivíduo que deles neces-
site.
VALOR: R$ 881.801,53

CINE CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOFIA S/C 
LTDA
Serviços de terapia renal substitutiva a serem 
prestados a qualquer indivíduo que deles neces-
site.
VALOR: R$ 610.330,34

CENTRAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E 
CONSTRUÇÕES LTDA
Contratação de empresa para construção de equi-
pamento educacional – 17ª medição das obras da 
Creche Nova Carmela,Vila Alzira e Creche Vila Gal-
vão, com fornecimento de material e equipamento. 
VALOR: R$ 571.111,39

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 
LTDA
Aquisição de kits de material escolar - ensino 
infantil. 
VALOR: R$ 279.964,80 

ATTEND AMBIENTAL S.A.
Serviços de tratamento de chorume.
VALOR: R$ 221.846,85

ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Aquisisção de kit’s de material escolar
VALOR: R$ 210.009,60

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
Fornecimento de Klaricid (Claritromicina)
VALOR: R$ 104.940,00

ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL 
LTDA – ME
Fornecimento de material de construção.
VALOR: R$ 74.385,00

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A 
PESQUISA-AFIP
Prestação de serviços para realização de exames 
de polissonografia simples (padrão) e com CPAP 
ou com SPLIT NIGHT.
VALOR: R$ 54.091,00

ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO 
HUMANO LTDA
Fornecimento de aparelho de ampliação sonora 
individual-AASI
VALOR: R$ 43.200,00

CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDA-
DE LIMITADA
Fornecimento de agulha hipodérmica descartável.
VALOR: R$ 32.725,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 31 de agosto de 2018

Fotos: divulgação

Blitz educativa no trânsito é
realizada na cidade pela GCM

Nesta sexta-feira, dia 21, 
os guardas civis municipais 
que atuam no trânsito da 
cidade, fizeram uma blitz 
educativa próximo à praça 
IV Centenário pela manhã, 
e à tarde desta sexta-feira 
(21) nos cruzamentos da 
avenida Paulo Faccini com 
a Siqueira Bueno e Paulo 
Faccini com a Diogo de Fa-
rias, e também na avenida 
Otávio Braga de Mesquita. 
Houve distribuição de 
panfletos e orientação de 
motoristas.

A ação faz parte da 

Semana Nacional de 
Trânsito e foi resultado 
de uma parceria entre as 
secretarias de Assuntos 
para Segurança Pública e 
de Trânsportes e Trânsito e 
contou  com a orientação 
de mais  600 motoristas. 
Nos panfletos distribuídos, 
informações sobre uma 
das principais causas de 
acidente no trânsito que é 
o desrespeito à sinalização 
viária. Desobediência essa 
que pode causar a moto-
ristas e pedestres danos, 
muitas vezes, irreversíveis.
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Marta ganha prêmio de 
melhor do mundo pela 
6ª vez e bate recorde

Marta voltou ao topo 
do mundo. A atacante 
brasileira foi eleita nesta 
segunda-feira a melhor 
jogadora do planeta pela 
sexta vez, um recorde 
entre mulheres e homens, 
em cerimônia realizada 
pela Fifa, em Londres. 
A jogadora do Orlando 
Pride, dos Estados Unidos, 
desbancou a norueguesa 
Ada Hegerberg e a hún-
gara Dzsenifer Marozsán, 
ambas do Lyon, da França. 

A brasileira não levan-
tava o troféu desde 2010. 

Vencera também em 2006, 
2007, 2008 e 2009. “Real-
mente estou sem palavras. 
É um momento fantástico. 
As pessoas falam para 
mim assim: você já este-
ve nesta posição muitas 
vezes. Todas as vezes você 
se emociona. Realmente, 
eu me emociono porque 
isso representa muito para 
mim”, disse Marta, sem 
esconder as lágrimas. 

Marta havia sido in-
dicada pela 14ª vez ao 
prêmio por conta da boas 
performances tanto pelo 

Orlando Pride quanto pela 
seleção brasileira. Pelo 
time norte-americano, foi a 
vice-artilheira da National 
Women’s Soccer League 
(NWSL) no ano de 2017, 
com 13 gols, e ajudou a 
levar sua equipe até as 
semifi nais. 

Neste ano, Marta fez qua-
tro gols e registrou o mes-
mo número de assistências 
em 17 partidas disputadas. 
Pela seleção, liderou a 
equipe na conquista da 
Copa América, em abril 
deste ano, no Chile. 

O DEPUTADO FEDERAL QUE LIMPOU O NOME

DEGUARULHOS

CNPJ 31.182.839/0001-11|COLIGAÇÃO ACELERA SP - PSDB-PSD-DEM-PP|PROPAGANDA ELEITORAL|VALOR PAGO R$ 882,00
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G
e

tt
y 

Im
ag

e
s

O Corinthians está 
prestes a concretizar o 
acerto com o lateral-di-
reito Michel Macedo, de 
28 anos, que disputou a 
última temporada pelo 
Las Palmas. O contrato 
com o clube espanhol 
terminou em junho e o 
jogador está livre para 
negociar sem custos. 
Como as inscrições para 
a Copa do Brasil e o 
Campeonato Brasileiro 
estão encerradas, ele 
chegaria como primeiro 

reforço para 2019.
Michel Macedo deixou 

o Flamengo ainda nas 
categorias de base e 
começou profi ssional-
mente no Almería, da 
Espanha, em 2008. 

Michel Macedo deve 
chegar ao Brasil ain-
da nesta semana para 
assinar contrato e já 
poderia até iniciar o 
treinamento com os 
novos companheiros. Só 
não poderá entrar em 
campo. A lateral direita 

é uma posição que o 
Corinthians encontrou 
difi culdades de reposi-
ção, especialmente nas 
últimas partidas. 

O titular Fagner e o re-
serva imediato Mantuan, 
que é volante de origem, 
se machucaram. Com 
isso, o técnico Jair Ven-
tura precisou improvisar 
o meio-campista Paulo 
Roberto para o setor na 
partida contra o Sport, 
no último dia 15, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Corinthians se aproxima de acerto com 
lateral-direito Michel Macedo para 2019
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EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 
26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 394.580, de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04, credora fi duciária, nos termos 
do registro número AV.01, da matrícula 110.992, relativa ao Imóvel situado na Avenida Papa 
João Paulo I, 6.560 (atual 6.050 do cadastro municipal), Apartamento 03, localizado 
no 1º pavimento ou térreo do “Edifício 06”, Condomínio Residencial Vila D’Espanha, 
Bonsucesso, Guarulhos / SP, serve-se do presente para promover a Intimação por Edital 
do devedor fi duciante MARCELO GOMES DA SILVA, CPF 273.439.318-22, para fi ns de 
cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos em atraso, 
tendo em vista que o devedor fi duciante MARCELO GOMES DA SILVA encontra-se  em local 
incerto ou não sabido.   

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 05/09/2018, corresponde a 
R$ 29.737,08 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e oito centavos), conforme 
demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, estando o 
valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a 
data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 2.535,86. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se à Intimação por Edital de Vossa Senhoria, para que se dirija ao Registro 
de Imóveis, situado na Rua Guaíra, 91, Jardim Barbosa, Guarulhos/SP, de Segunda a 
Sexta-feira das 09h00min às 16h00min, onde devera efetuar o pagamento atualizado do 
débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da 
terceira publicação.

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Avenida Papa João Paulo I, 6.560 (atual 6.050 do cadastro municipal), 
Apartamento 03, localizado no 1º pavimento ou térreo do “Edifício 06”, Condomínio 
Residencial Vila D’Espanha, Bonsucesso, Guarulhos / SP, em favor da credora fi duciária 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04, nos termos do § 7º, do 
artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.   

Guarulhos, 25 de setembro de 2018. 
Terceira Publicação                          

Bolsonaro estaciona em 28%; Haddad 
vai a 22% e Ciro chega a 11%, diz Ibope

A pouco menos de duas 
semanas das eleições 
2018, o candidato do PSL 
à Presidência da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, parou 
de crescer e se manteve 
com 28% das intenções 

de voto. Seu principal 
adversário, Fernando 
Haddad (PT), subiu três 
pontos porcentuais e 
chegou a 22%. 

Os dados são de pes-
quisa Ibope/Estado/TV 

Globo divulgada nesta 
segunda-feira, 24. Desde 
a semana passada, o 
candidato do PSL vem 
sofrendo ataques dos 
adversários, principal-
mente da campanha do 

tucano Geraldo Alckmin.
Nas simulações de 

segundo turno, Bolsona-
ro passou a perder para 
todos os adversários, 
com exceção de Marina 
Silva (Rede), com quem 
empata.

Desde o dia 11 de 
setembro, data em que 
Haddad foi oficializado 
como candidato do PT, 
a vantagem de Bolsona-
ro sobre ele caiu de 18 
pontos porcentuais para 
6. O petista é agora o 
único presidenciável que 
apresenta tendência de 
alta em toda a série de 
cinco pesquisas Ibope 
divulgadas desde 20 de 
agosto.

Além de se aproximar 
do líder, Haddad ampliou 
a vantagem sobre o 

terceiro colocado, Ciro 
Gomes (PDT), de 8 para 
11 pontos porcentuais. 
Ciro tem 11% das prefe-
rências, mesma taxa da 
pesquisa anterior do Ibo-
pe, divulgada na última 
terça-feira.

O tucano Geraldo Al-
ckmin oscilou um ponto 
para cima, de 7% para 
8%. Marina passou de 6% 
para 5%, mantendo a tra-
jetória de queda iniciada 
no início do mês, quando 
chegou a ter 12%.

João Amoêdo (Novo) 
oscilou um ponto para 
cima e chegou a 3%. 
Alvaro Dias (Podemos) 
e Henrique Meirelles 
(MDB) continuam com 
o mesmo índice da 
pesquisa anterior, 2%. 
Guilherme Boulos (PSOL) 

marcou 1%. Cabo Daciolo 
(Patriota), Vera Lucia 
(PSTU), João Goulart 
Filho (PPL) e Eymael (DC) 
não pontuaram.

O Ibope foi às ruas 
entre os dias 22 e 23 
de setembro. Foram 
entrevistadas 2.506 
pessoas em 178 municí-
pios. A margem de erro 
estimada é de 2 pontos 
porcentuais para mais 
ou para menos, e o nível 
de confiança é de 95%. 
Isso quer dizer que há 
95% de chance de os 
resultados refletirem o 
atual momento eleitoral. 
A pesquisa foi contratada 
pelo Estado e pela TV 
Globo. O registro no Tri-
bunal Superior Eleitoral 
foi feito sob o protocolo 
BR-06630/2018.

A rejeição a Bolsonaro 
passou de 42% para 46% 
em uma semana. Depois 
de uma trégua e aumento 
de visibilidade causadas 
pela facada de que foi 
vítima, em 6 de setembro, 
o candidato do PSL voltou 
recentemente a ser ataca-
do por adversários, tanto 
em eventos de campanha 
quanto em peças de pro-

paganda eleitoral.
A seguir no ranking da 

rejeição - parcela do eleito-
rado que diz não votar no 
candidato de jeito nenhum 
- aparecem Haddad (30%), 
Marina (25%), Alckmin 
(20%) e Ciro (18%).

A pesquisa capta os 
efeitos de três semanas 
de propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão. 

Também registra os efeitos 
de quase duas semanas da 
troca de Luiz Inácio Lula da 
Silva por Fernando Haddad 
na cabeça da chapa petis-
ta. A candidatura de Lula 
foi indeferida pela Justiça 
Eleitoral, com base na Lei 
da Ficha Limpa, já que ele 
foi condenado em duas 
instâncias por corrupção e 
lavagem de dinheiro.

Rejeição do candidato do PSL 
oscila quatro pontos para cima

28% 22% 11%

@jairbolsonaro Ricardo Stuckert Leo Canabarro
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Paulo Ricardo faz show durante a noite 
do “Prêmio Destaque Empresarial”

INSCRIÇÕES: Ingressos custam de R$ 190 a R$ 240; empresas têm até a próxima sexta-feira (28) para efetuar inscrições para o evento
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EEstá confi rmada a atra-

ção musical que vai abri-
lhantar a noite do “Prêmio 
Destaque Empresarial” 
(PDE): é o cantor Paulo 
Ricardo, também vocalista 
da banda RPM. A premia-
ção, organizada e realiza-
da pela ACE-Guarulhos, 
será no Hotel Marriot, no 
Parque Cecap.

A celebração vai ocorrer 
dia 25 de outubro e 
Guarulhos vai conhecer 
suas principais empresas 
nas categorias micro, 
pequeno, médio e grande 
porte. Mas, para isso, é 

importante as empresas 
que pretendem concorrer 
ao prêmio se inscreverem, 
gratuitamente, até esta 
sexta-feira, dia 28. As 
inscrições podem ser fei-
tas no site da ACE (www.
aceguarulhos.com.br). 

Além das quatro catego-
rias, o Prêmio Destaque 
Empresarial também vai 
ouvir a voz dos consumido-
res e vai ofertar a pre-
miação especial do voto 
popular: o prêmio “Compre 
em Guarulhos”, que tem 
como objetivo fortalecer o 
comércio local.

Já para o público que 
pretende ir ao evento 
prestigiar um dos mo-
mentos mais importantes 
da classe empresarial no 
ano e, ainda, assistir ao 
show de Paulo Ricardo, 
os ingressos saem por R$ 
190,00 para associados e 
R$ 240,00 para não asso-
ciados. Além do espetácu-
lo, o ingresso dá direito a 
comida, bebida e sobre-
mesa. Além da oportuni-
dade de os empresários 
fortalecerem o networking. 

William Paneque, presi-
dente da ACE-Guarulhos, 

acredita que o reconheci-
mento pelo potencial de 
cada empresa é o grande 
prêmio. “Vivemos momen-
tos difíceis em que não 
está fácil manter uma em-
presa com a porta aberta. 
Portanto, valorizar cada um 
dos concorrentes ao PDE é 
valorizar o empresário que 
gera divisas para a cidade; 
que gera emprego e renda 
para o trabalhador local; 
é reconhecer o esforço 
de quem acorda cedo e 
dorme tarde; e, principal-
mente, que faz a roda da 
economia girar”, conclui.
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[ horóscopo ]

Mr. Nice Guy: Bom de Briga

Os Outros Caras

SBT, 23h15 Yat Goh 
Hiu Yan (Mr. Nice Guy). 
Hong Kong/ Austrália/ 
EUA, 1998. Ação. Dire-
ção: Sammo Hung Kam-
-Bo. Com Jackie Chan, 
Richard Norton. Jackie 
é um cozinheiro que 
faz o tipo “bom moço”, 
mas tem habilidades in-
comuns na hora da bri-

ga! Ele entra, por acaso, 
numa grande fria quando 
uma fita contendo ima-
gens de assassinatos cai 
em suas mãos e todos os 
envolvidos passam a per-
segui-lo para recuperar o 
vídeo. Muita pancadaria e 
correria, pois a namorada 
de Jackie é sequestrada 
e a polícia só atrapalha!!!

Globo, 2h22 The 
Other Guys. EUA. 
Comédia. Direção 
Adam McKay. Com 
Will Ferrell, Mark 
Wahlberg. Ale-
en Gamble e Ter-
ry Holtz formam 
uma dupla de de-
tetives renegada 
a trabalhos admi-
nistrativos em uma 
delegacia de Nova 
York. Quando sur-
ge a oportunida-

de de investigarem 
um homem pode-
roso, eles se espe-
lham em Christo-
pher Danson e P.K. 
Highsmith, consi-
derada a melhor 
dupla de deteti-
ves da cidade. Com 
métodos nada tra-
dicionais e muitos 
imprevistos, eles 
farão de tudo para 
ter reconhecimento 
e solucionar o caso.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

SOD
VIOLEIRO
EMMAMEC

URSOCAULE
OBARNC
SOLICITA
SIODAR

VALAPACA
TGRADIM

MARIONETE
NARDOOL
IROCA
CORBAND

PO
SSESSIVO

Modo
como vive

o antis-
social

O da 
seringueira

fornece
látex

(?) negra,
foco de
várias

doenças

Tomar
uma pro-
vidência
imediata

Forma 
de régua
usada em
desenho

(?) bem:
vem a

propósito

A oitava 
marcha do
carro de

Fórmula 1

Britney
Spears,
cantora

pop 

Natália 
do Vale,
atriz de
novelas

(?)-Aid: é
usado em
machu-
cados

O maior
roedor

Utensílio
do crupiê

Prática do
caridoso
Tecido

qualquer

Instru-
mento do
escultor

Incomuns

Pronome
(?): "seu" 
ou "nosso"

Boneco do
Teatro
infantil

A da faixa
classifica
o judoca

Planta 
de óleo

aromático

Animal-
símbolo

da Rússia
Que está
sempre

disposta a
ajudar a
outros

Celeiro,
em inglês
Óleo, em

inglês

Mecânica
(abrev.)
Arco, em
francês

O âmago
do ser

Prazer do
intelectual
Silencioso;

calado

Criado uni-
formizado

Mantra
popular

Confeito
comum

em festas

Obra mais famosa do escritor Salman Rushdie,
homenageado em 19/6/2017 pelos 70 anos 

Proteção garantida
ao diplomata

Profissão
de Almir

Sater
(?)

Watson,
atriz de 

"A Bela e
a Fera"

3/arc — oil. 4/band — barn — emma. 5/nardo.

[ novelas ] 

Malhação - Vi-
das Brasileiras

Hugo e Kavaco se 
revoltam contra a 
torcida adversária. 
Pérola e Beth ques-
tionam a atitude de 
Márcio. Maria Alice 
fica nervosa com 
sua aula de dança e 
Mel a ajuda. O time 
do Sapiência vence 
o jogo com gol de 
Santiago.

Espelho da Vida
Alain é premiado 

por seu filme, e Cris 
comemora o suces-
so do namorado. 
Margot sofre com 
o estado terminal 
de Vicente, que 
afirma acreditar que 
o neto o visitará. 
Mariane se inco-
moda com o amor 
de Alain por Cris, e 
Daniela provoca a 
atriz. Margot avisa 
a Alain sobre o 
estado terminal de 
Vicente.

O Tempo Não 
Para

Samuca diz 
para Vanda que a 
SamVita não pode 
abandonar Betina. 
Marocas se emocio-
na com o discurso 
de Samuca para 
seus funcionários, 
mas discute com 
o ex-noivo sobre 

Betina. Vanda vai 
à delegacia como 
advogada de Betina 
e se surpreende 
ao ver Mariacarla 
como representan-
te da executiva.

Segundo Sol
Beto e Luzia se 

amam. Galdino vê 
quando Laureta 
esconde um pen-
drive com um vídeo 
de Karola e Remy 
juntos. Rosa afirma 
a Ícaro que não 
deixará Valentim 
para viver com ele. 
Valentim questiona 
Rosa, que confessa 
que guarda um se-
gredo sobre o pas-
sado do namorado. 
Laureta confronta 
Ícaro sobre Rosa. 

Jesus
Asisa se irrita com 

o banquete ofereci-
do por Mateus para 
todos. Atormentada 
pelo Satanás, Diana 
humilha Adela. De-
borah diz a verdade 
para Arimatéia e 
confessa que está 
grávida de Caius. 
O soldado diz que 
negará a paternida-
de até o fim. José 
de Arimatéia tenta 
disfarçar diante 
de Tiago Justo. 
Petronius diz que 
tentará descobrir 
algo de Barrabás e 

leva Susana até o 
prisioneiro. 

Chiquititas
Helena implora 

para que Neco diga 
onde está Lúcia. O 
menino diz que não 
sabe. Maria conver-
sa com sua boneca 
Laura, que diz que 
Marian pode estar 
mentindo sobre 
os pedidos de 
desculpa. Binho 
leva comida para 
Lúcia. Em Natal, 
Mili e Mosca estão 
sentados em frente 
a uma paisagem. 

As Aventuras de 
Poliana

Otto diz para 
Roger que está 
designando Sr. 
Pendlenton (que é 
ele mesmo) como 
braço direito das 
invenções da 
empresa. Luigi fala 
com Yasmin para 
saber o motivo dela 
ter se afastado. 
Yasmin diz que o 
grupo de Luigi não 
gosta dela, mas 
Filipa sim. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.

virgem

Seu humor mais ge-
neroso irá lhe permitir 
ver as coisas por um 
ângulo mais otimista. 
Não tente se empurrar 
demais ou exagerar. 
Mantenha um senso de 
equilíbrio, sem se es-
quecer de reservar um 
tempo para si mesmo.

Seria bom simples-
mente desfrutar dos 
prazeres oferecidos 
hoje sem se sentir 
culpado. Você tem uma 
maior sensação de for-
ça interior e está cada 
vez mais em forma, o 
que é ideal para seguir 
em frente com tarefas 
práticas ou domésticas.

Você terá um longo 
caminho a percorrer 
para encontrar um 
ponto comum de 
acordo com pesso-
as próximas a você 
a respeito de seus 
planos. Apesar de sua 
tendência a pensar 
muito, você vai manter 
a sua compostura.

Você vai ter muito 
espaço para a liberdade 
de expressão hoje e há 
certas restrições que 
você não vai suportar 
mais. Sua mente está 
sobrecarregada e pre-
cisa de um descanso 
e algum sossego - ob-
tenha espaço e coma 
algumas verduras.

Você vai encontrar mil 
e uma coisas para fazer 
hoje. Vá com calma! E 
tome o seu tempo. Você 
está em excelente for-
ma, apesar de ser cada 
vez mais emotivo, o 
que está fazendo você 
se comportar de forma 
descontrolada.

Um grande plano está 
prestes a ser realizado, 
mas você vai ter que ter 
paciência para vencer. 
Você realmente precisa 
começar a cuidar mais 
do seu estilo de vida. 
Você não está dormindo 
o suficiente!

Sua visão realista é 
construída na confiança 
que vai motivar o seu 
grupo e você estará em 
boa companhia. Sua 
mente está girando em 
todas as direções, o que 
é desgastante. Faça 
uma coisa de cada vez 
e recarregue as baterias 
em ambientes calmos.

Você vai aprender 
mais sobre uma 
pessoa próxima. Seja 
discreto! Você sente 
um desejo irresistível 
de saborear os praze-
res da vida, mas luta 
contra isso porque é 
incapaz de relaxar.

O bom humor vai 
estar em todos os 
lugares e você vai ser 
mais compreensivo 
com as pessoas que 
o rodeiam. Descanse 
um pouco, você não 
está segurando bem as 
coisas. Tenha cuidado 
com cãibras musculares 
e movimentos falsos.

Você vai ter menos 
paciência com relação 
aos desejos dos outros, 
mas se mudar de rumo, 
você irá evitar conflitos! 
Você está mostrando 
maior realismo e sente a 
necessidade de parar e 
descansar, que é exata-
mente o que o médico 
ordenou.

Você está cada dia 
mais recursivo. Não 
duvide de sua capa-
cidade de reflexão, 
você está certo. Suas 
emoções causarão 
efeitos maiores na sua 
saúde. Reavalie o seu 
estilo de vida e elimine 
os maus hábitos.

Sua intuição vai 
ajudá-lo a superar 
uma preocupação 
considerável. Você 
está determinado a 
lutar na direção certa. 
Se conseguir tirar as 
suas dúvidas, você 
será capaz de manter 
sua energia mental 
em um nível elevado.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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Av. Otávio Braga de Mesquita, 731- Vila Fátima
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Advocacia

VENDEVENDE VENDE LOCAÇÃO
IMÓVEIS PARA TROCA LOCAÇÕES RESIDENCIAISCASAS TERRENOS

CASAS

IMÓVEIS PARA RENDA

SOBRADOS

APARTAMENTOS
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TERRENO IGARATÁ
1.000m². R$40.000/ 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 JD. MARIA DIRCE
 PRÓX A DUTRA, 321 M² 
R$270.000 REF: Daniel

TERRENO BELA VISTA
340m² com 1 casa de 3 dorms, 1 
galpão de 160m², 1 sobrado em 

construção. Excelente localização 
R$560.000.( Aceita Imóvel valor 

baixo), REF:02

GALPÃO CUMBICA
250m² c/renda- R$500.000- 

REF:DANIEL

ÁREA  INDUSTRIAL  
BONSUCESSO

810M²  30 X 27. (ACEITA 
PERMUTA) R$ 700.000  

REF: DANIEL.

APTO SALGADO FILHO
2dorms, sala ,cozinha,wc,
 Área de serv,R$950,00
(Incluso Condomínio), 

REF:DANIEL

APTO VL FÁTIMA
2 Dorms, sala, coz, área de serv, 

3 vagas , Lazer completo 
R$1.200  REF 02.

CASA BONSUCESSO 
2 Dorms, sala, coz, wc, 

área de serv, quintal, garagem 
R$ 950,00 REF:02.

CASA JARDIM IPANEMA
1 dorm, sala, cozinha, área de 

serviço, banheiro, garagem
(1 vaga).R$600,00 REF:02

SOBRADO COCAIA
2 Dorms, sala, coz, área de serv, 

wc, quintal R$800,00 REF 02.

GALPÃO CIDADE SATÉLITE
600m² Cidade Satélite. R$7.700 

REF: DANIEL

TERRENO 1.000 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

GALPÃO 
BELA VISTA

150 M², Ótimo para funilaria, 
pintura e outros. R$1.700,00 

REF: 02

SALÃO 150 M² 
Excelente para farmácia e outros, 
esquina com 3 portas, em posto 
de gasolina super movimentado!  

REF: 02.

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

chácaras e na  praia REF: 02

Temos vários imóveis para 
renda em várias regiões 

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 dorms (2 suítes), sala, 
cozinha, 2 wc, área de serviço, 
garagem, R$ 270,000. REF:02

CASA ASSOBRADADA 
SANTA MENA

Prox. Av. Timóteo Penteado. 3 
Dorms (1 suíte), sala 2 Ambientes, 
coz grande,3 wcs, varanda, área 
de serv, salão de festa com wc, 

forno p/pizza fogão á lenha, 
churrasqueira, garagem p/ 5 vagas 

R$450.000 REF 02.

5  CASAS P/ RENDA
Terreno (10x25) R$ 400,000 
(Aceita Permuta)REF :DANIEL

CASAS PARA RENDA
08 Casas no Terreno ( 10X25)

RENDA, R$ 5,300 – VALOR 
530,000 REF/DANIEL

CASA TÉRREA VILA FÁTIMA 
160 M², 2 Dorms, sala, coz,  wc, 
área de serv, garagem Quintal , 

DOC OK R$370.000 REF: 02

IMÓVEL TABOÃO 
Próx ao Supermercado Barbosa 
Praça 8, excelente localização 

com 3 casas e 1 salão R$600.000 
Aceita Casa ou Chácara até 50% 

do valor REF:02.

CASA TABOÃO
5X28, 2 Dorms (1 suíte), 2 salas, 

cozinha, 2 wcs, área de serv, 
garagem R$ 200.000 REF 02.

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

REF:02

VENDO CASA SOBERANA
5X40m² 2 Dorms, sala, cozinha, 

Wc,( + Edícula e Salão) 
R$ 165.000,(aceita carro + 

parcelas) REF: Daniel
 

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

Ref: Daniel

APTO VILA FÁTIMA 
70 M² 2 Dorms, sala,coz, área 

de serv, garagem, lazer completo 
R$220.000 REF 02

APTO VILA FÁTIMA
70m², banheiros, sacada, 

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

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS

TERRENOS

INDUSTRIAIS VENDA

VENDA  E ALUGUEL
94783-1669

WHATSAPP
Fone: 2279-3327

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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SOBRADO JD. 
SÃO DOMINGOS, 
04 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA 
E WC, PONTO 
COMERCIAL, 

COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 
04 VAGAS DE 

GARAGEM, PREÇO 
R$ 350.000,00, 
PARCELO COM 

50% DE ENTRADA 
E 60X FIXAS.

SÍTIO 20 MIL M² 
ESTRADA RIO 

ACIMA NAZARÉ 
PTA. COND. CASA, 

GALPÃO, LUZ, 
PISCINA, CAMPO DE 
FUTEBOL, CORREGO 

NA DIVISA À 200 
MTS DO ASFALTO, 
COM ESCRITURA 

REGISTRADA, PREÇO 
R$ 420.000,00, 

ACEITO CARRO OU 
APARTAMENTO DE 
MENOR VALOR,  OU 
PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA SALDO 

EM 72X FIXAS

TERRENO 
PQ. CONTINENTAL 

5X29, PARTE 
PLANO ASFALTO 

EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 

PREÇO R$ 
150.000,00 COM 
50% NO ATO E 
SALDO DE 60X 

FIXAS.

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  
JD LENIZE 

DE 02 
DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, 

SALÃO 
COMERCIAL C/ 
FRENTE PARA 

AV. SITIO NOVO, 
Nº 160, EM 
FRENTE A 

ESCOLA, PREÇO 
R$ 200.000,00, 

TROCO POR APTO.

CASA JD. REGINA 
REGIÃO DO 

JD. SÃO JOÃO, 
CONTENDO 05 

SUITES, 02 SALAS, 
COZINHA, SALÃO 
DE FESTAS, COM 
CHURRASQUEIRA 

E FOGÃO A LENHA, 
PISCINA, 03 VAGAS 

DE GARAGEM, 
ESCRITURA 

REGISTRADA. 
PREÇO 400.000,00, 

PARCELO COM 
50% DE ENTRADA 

E 60X FIXAS.

03 CASAS JD 
CABUÇU, DE 02 

CÔMODOS CADA E 
WC, ASFALTO, ÓTIMA 

LOCALIZAÇÃO, 
TERRENO 

MEDE 5X67, 
DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA 

REGISTRADA, VAGAS 
COBERTA COM LAGE 
E TELHA, ÁGUA E LUZ 
LIGADAS. PREÇO R$ 
120.000,00, ACEITO 
CARRO COMO PARTE 

DE PAGAMENTO.

TERRENO 
JD. FORTALEZA 

168 M² COM 
EXCELENTE 

LOCALIZAÇÃO, 
ÔNIBUS NA RUA, 

ESCOLA AO 
LADO, ASFALTO E 
DOC OK. PREÇO 
R$ 60.000,00 
PARCELO COM 

50% DE ENTRADA 
E SALDO EM 36X 

FIXAS.

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.

CHÁCARA ATIBAIA, 
COM CASA, 

PISCINA, SALÃO DE 
FESTA, MURADA, 
CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM P/ 10 
CARROS, A 600 
MTS DA DOM 

PEDRO. TEM MAIS 
ENFEITARIAS, VALE 
A PENA VER. PREÇO 

R$ 600.000,00. 
ACEITO IMÓVEL 

COMO PTE PGTO 
OU FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO, OU 
PARCELO DIRETO 

COM 50% DE 
ENTRADA.
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Miriã Alves de Oliveira, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão motorista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e oitenta 
e seis (28/05/1986), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Mauricio Olimpio de 
Oliveira e de Maria Alves de Oliveira.
Thamiris Inocê ncia Batista, estado ci-
vil solteira, profi ssão operadora de tele-
mar eting, nascida em Guarulhos, SP 
no dia tr s de maio de mil novecentos 
e noventa e tr s (03/05/1993), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Eliezer atista 
e de Simone Inoc ncia dos Santos.

Rafael Silva Billot, estado civil soltei-
ro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (18/12/1989), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Nilson illot e de 
Eliana illot. 
Carla dos Santos Ramaciotti, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Indianópolis, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
janeiro de mil novecentos e noventa 
(29/01/1990), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de altazar Ramaciotti e 
de Dulcinea dos Santos Ramaciotti.

Chrisman Gabriel Fernandes, est a do  
civil divorciado, profi ssão açougueiro, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de setembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (22/09/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Ronaldo 
Silvino Fernandes e de Elisangela Ga-
briel da Silva.     
Renata Santos Medeiros Oliveira, es-
tado civil solteira, profi ssão cobradora 
de transporte coletivo, nascida em Dis-
trito Jaraguá, Maceió, AL no dia vinte 
de maio de mil novecentos e noventa 
e um (20/05/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Ronaldo de Medeiros 
Oliveira e de Marinete da Silva Santos.  

Antonio Marcos Marcolino, est a do  
civil divorciado, profi ssão ajudante de 
motorista, nascido em Guarulhos, SP 
no dia oito de setembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (08/09/1984), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Maria 
Lucia Marcolino.  
Franciely  de Jesus Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão analista de crédi-
to, nascida em Subdistrito elenzinho, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
julho de mil novecentos e noventa e 
dois (26/07/1992), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Abelardo José dos Santos 
e de Valdelice Maria de Jesus.

Jhon K enedy  Teles de Matos, esta-
do civil divorciado, profi ssão prepa-
rador de massa, nascido em Paulo 
Afonso, A no dia quatro de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/02/1995), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Ivanildo Teles Sobrinho 
e de Josenilde Gomes de Matos.
Jéssica Aparecida Timóteo, esta-
do civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia tr s 
de março de dois mil (03/03/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Silas 
Timóteo e de Clenir Goreti Timoteo.     
Anesio 

Pires de Oliveira, es t a do  c i v i l  v i ú v o ,  
profi ssão aposentado, nascido em 
Nazaré Paulista, SP no dia sete de 
julho de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (07/07/1954), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de enedito Pires de 
Oliveira e de enedita de Oliveira Pires.
Leonice Pinheiro dos Santos, es-
tado civil viúva, profi ssão do lar, nas-
cida em Nazaré Paulista, SP no dia 
quinze de agosto de mil novecentos 
e sessenta (15/08/1960), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Juventino Pi-
nheiro e de Eulália arbosa Pinheiro.

Igor Severo, estado civil solteiro, profi s-
são aut nomo, nascido em Distrito São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP no dia 
cinco de janeiro de mil novecentos e no-
venta e cinco (05/01/1995), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Rogerio Carlos Severo 
e de Marli da Conceição Lage Severo.
Amanda Beatriz Rodrigues Cunha, 
estado civil solteira, profi ssão enfermei-
ra, nascida em São Paulo (Reg. Subdis-
trito Tucuruvi), SP no dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
cinco (26/10/1995), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Ferreira da Cunha Neto 
e de Lidia Socorro Rodrigues Cunha.

Rogério Pinto de Carvalho, estado ci-
vil divorciado, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Paulo, SP no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e setenta 
e quatro (16/03/1974), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Ernestino Alves de Carva-
lho e de elena Pinto de Carvalho.
Jussara Maria Paiva Fagundes, es t a do  
civil divorciada, profi ssão aeroportuária, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e oiten-
ta e um (29/05/1981), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Tadeu Fagundes e 
de Antonia de Fatima Paiva Fagundes.

Ronaldo Soares da Anunciação, es-
tado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Monte Aprazível (Reg. Gas-
tão Vidigal), SP no dia vinte e sete de 
abril de mil novecentos e oitenta e um 
(27/04/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Antonio Manoel da Anunciação e 
de Maria Soares da Anunciação.   
Simone Pereira Santos, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis 
de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e tr s (26/09/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Adevalme Pereira 
Santos e de Maria José asso Santos.

Jonathan Frutuoso de Oliveira Lima, 
estado civil solteiro, profi ssão aeroviário, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Vila Mariana), SP no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
e um (14/12/1981), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Francisco Frutuoso de Lima 
Filho e de Gildete de Oliveira Lima.
Elaine dos Santos Silva, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão mar eting, nascida 
em Subdistrito Lapa, São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (26/10/1982), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Valdir 
Agostinho da Silva e de Irene Maria dos 
Santos Silva.     

Renato de Souza Santos, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão professor universitá-
rio, nascido em Guarulhos, SP no dia 
tr s de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (03/10/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Paulo de Souza Santos 
e de Rosangela Maria Saccon Santos.
Maura Juliani Ronconi, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em Catanduva, SP no 
dia dezessete de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (17/01/1984), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Carlos Ronconi e de 
Maria de Lourdes ertolini Ronconi.

Luiz H enriq ue Pereira da Cunha, esta-
do civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia trinta 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
tr s (30/05/1983), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Allan ardec Ribeiro da Cunha 
e de Sandra elena Pereira da Cunha.
Débora Alban Nascimento, es t a do  
civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em Salvador (Reg. Subdis-
trito Vitória), A no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e tr s (29/10/1983), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ricardo Trom-
boni de Souza Nascimento e de Tania 
Maria Alban de Souza Nascimento.

Danilo Oliveira da Silva, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão aut nomo, nascido em 
Subdistrito Jabaquara, São Paulo, SP no 
dia vinte e um de julho de mil novecentos 
e noventa e um (21/07/1991), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Carlos da 
Silva e de Aparecida Rosa de Oliveira.
Thais Alves Ferreira, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (28/09/1992), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio José Fer-
reira e de Marta Maria Alves da Silva.

Antô nio Gildo Gilo dos Santos, es t a do  
civil solteiro, profi ssão conferente, nasci-
do em Ararípe (Reg. 1º Ofício), CE no dia 
primeiro de novembro de mil novecentos 
e setenta e dois (01/11/1972), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Ant nio Gilo dos San-
tos e de Francisca do Nascimento Leão.
Jussara Batista Pereira, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Campina Grande (Reg. 1º Ofício), P  
no dia sete de junho de mil novecentos 
e oitenta e tr s (07/06/1983), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco atista Pe-
reira e de Inacia Rodrigues dos Santos.

Marcos Lima de Oliveira, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo (Reg. 1º Subdistrito Guaru-
lhos), SP no dia seis de agosto de mil no-
vecentos e setenta e oito (06/08/1978), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Alcides a-
rauna de Oliveira e de Maria Alba Lima 
de Oliveira.
Carla Lima dos Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia oito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (08/08/1988), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Luiz Costa dos 
Santos e de Roseli Malaquias Lima.

W illiam Paes Carrapato, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão vidraceiro, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quinze 
de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e oito (15/01/1988), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Gilberto Car-
rapato e de Mariana Paes Carrapato.
Débora Soares de Matos, es t a do  
civil solteira, profi ssão atendente de 
restaurante, nascida em Guarulhos, 
SP no dia trinta e um de dezembro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(31/12/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Ribeiro de Matos e 
de Maria Aparecida Soares de Matos.

Marcos Aurélio Bü hrer Alves do Nas-
cimento, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Subdistrito 
Santana, São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (29/11/1984), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Eva-
risto Sergio Alves do Nascimento e de 
Denise hrer Alves do Nascimento.
Débora Paula Leite, es t a do  c i v i l  s o l t ei r a ,  
profi ssão analista de sistemas, nascida 
em Subdistrito Indianópolis, São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e nove (25/01/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Luciano 
Paula Leite e de Marcia Stanizi Leite.   
(CONVERS O DE NI O ESTAVEL)

Alex Mendes, estado civil divorcia-
do, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia tr s de janeiro 
de mil novecentos e setenta e qua-
tro (03/01/1974), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Natalino Mendes 
e de Ephigenia de Souza Mendes.
Sueusa Carvalho dos Santos, es t a do  
civil divorciada, profi ssão cuidadora de 
idosos, nascida em randi, A no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos 
e setenta e dois (18/11/1972), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Juvencio Soares de 
Carvalho e de ilma Soares dos Santos.      

Donizete Oliveira da Silva, es t a do  
civil divorciado, profi ssão gráfi co, nas-
cido em ilac, SP no dia vinte e quatro 
de julho de mil novecentos e cinquenta 
e oito (24/07/1958), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Alvaro Oliveira da 
Silva e de Laura Smanioto da Silva.
Dilma do Nascimento Luiz, es t a do  c i v i l  
divorciada, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida em Piracaia, SP no dia de-
zessete de setembro de mil novecentos 
e setenta (17/09/1970), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio itencourt Luiz e de 

ilda do Nascimento Luiz.

José H omerindo Silva França, esta-
do civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Crato (Reg. 1º Ofício, Nova 
Olinda), CE no dia vinte e tr s de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(23/12/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Luis Aleixo de Fran-
ça e de Antonia Esmeralda da Silva.
Naiade Gomes de Arauj o, est a do  
civil solteira, profi ssão vendedo-
ra interna, nascida em Guarulhos, 
SP no dia trinta e um de maio de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(31/05/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Daniel Ramos de Araujo e 
de Cleonice de Jesus Gomes Araujo.

Mario André Batista Gomes, est a do  
civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em Anal ndia, SP no dia qua-
tro de agosto de mil novecentos e ses-
senta e nove (04/08/1969), residente e 
domiciliado em Campo Novo do Pare-
cis, MT, fi lho de Origenes José Gomes 
e de Cipriana atista de Souza Gomes.
H y azk ara Silva e Sales Tak ei, esta-
do civil divorciada, profi ssão cuida-
dora, nascida em São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e setenta (29/11/1970), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ar  Sales e de Sidna da Silva Sales.

H amilton H ercilio Rodrigues, est a do  
civil solteiro, profi ssão encarregado, 
nascido em Santa Mercedes, SP no dia 
tr s de maio de mil novecentos e ses-
senta e sete (03/05/1967), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de ercilio Rodrigues 
dos Santos e de Ana Maria dos Santos.
Chirley  Aparecida Pereira Marq ues, 
estado civil solteira, profi ssão atenden-
te, nascida em Várzea da Palma, MG 
no dia dezoito de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e tr s (18/09/1983), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Geraldo 
Marques Alvarenga e de Nadir Pereira 
dos Santos.

Jonatan Alisson Pereira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão fi scal de onibus, 
nascido em Francisco Alves, PR no 
dia quatro de maio de mil novecentos 
e oitenta e seis (04/05/1986), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jair Pereira e 
de Iraci Marques de Souza Pereira.
Bruna Marcellí Pereira, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão bartender, nascida 
em Varzea da Palma, MG no dia trinta 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
sete (30/06/1987), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Nadir Pereira dos Santos. 

Mauro Alecsander de Souza, est a do  
civil solteiro, profi ssão motorista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia nove de 
julho de mil novecentos e oitenta e um 
(09/07/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valdemir de Souza e de Sandra 
Maria Ramos Souza.
Flá via Aparecida Bicudo, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Campos do Jordão, SP no dia treze 
de outubro de mil novecentos e oitenta 
e um (13/10/1981), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Regina Aparecida icudo. 
É l vi s 

Cardoso Araú j o, est a do  ci vi l  so l t ei r o ,  
profi ssão bombeiro militar, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de outubro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(07/10/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José João de Araújo e de Eroil-
des Cardoso dos Santos Araújo.
Cristina Militão de Jesus, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão fonoaudiologa, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
sete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e tr s (27/08/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Reginaldo de Jesus 
e de elena Militão de Jesus.

Bruno Silva de Carvalho, est a do  ci vi l  
viúvo, profi ssão aeroviário, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatro de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e um 
(04/09/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Pedro Felipe de Carvalho e de 
In s Silva de Carvalho.
Lú cia Jane de Souza Medrado, est a do  
civil solteira, profi ssão analista fi nancei-
ro, nascida em Campo Grande (Reg. 2º 
Ofi cio), MS no dia quinze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(15/09/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Medrado da Silva e de 
Marlene Rodrigues de Souza da Silva. 

Erick  Felliph da Silva Gomes, es t a do  
civil solteiro, profi ssão feirante, nascido 
em Subdistrito Santana, São Paulo, SP 
no dia dezesseis de junho de mil nove-
centos e oitenta e cinco (16/06/1985), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Osvaldo 
Pinto Gomes e de Iraneide Cristina Cor-
reia da Silva.
Natá lia Siq ueira Simõ es, estado civil di-
vorciada, profi ssão feirante, nascida em 
Subdistrito ela Vista, São Paulo, SP no 
dia dois de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (02/12/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Emerson Simões e de 
Rosemeire Aparecida Siqueira Simões.

Rafael da Silva Santos, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão designer gráfi co, 
nascido em Guarulhos, SP no dia de-
zoito de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (18/02/1995), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Leandro da Silva 
Santos e de Fabiana da Silva Santos.
Ana Cristina Azevedo Santos, es t a do  
civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Distrito São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP no dia vinte e 
tr s de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e quatro (23/02/1994), residente e 
domiciliada em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Rosemiro Araujo Santos e de 
Gedida Azevedo Santos. 

Maicon dos Santos de Aq uino, es-
tado civil solteiro, profi ssão consul-
tor de vendas, nascido em Franco 
da Rocha, SP no dia tr s de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(03/05/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Tadeu Luiz Francisco de Aqui-
no e de Domingas Carlos dos Santos.
Amanda Gomes Costa, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e noventa e seis 
(24/05/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ednilson Nogueira Costa e de Eliza Ma-
ria Gomes da Silva.
 
Lucas Rodrigues Silva, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão marceneiro, nas-
cido em Junqueiro, AL no dia oito 
de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (08/12/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Ro-
berto Silva e de Arlinda Rodrigues Silva.
Jariele Soares da Rocha, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Agua ranca (Reg. Distrito Povoado La-
goinha, Município de Delmiro Gouveia), 
AL no dia dezoito de maio de mil nove-
centos e noventa e sete (18/05/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Jairo Lima 
da Rocha e de Lucelma Soares da Silva.

Silas Castro Lima, estado civil soltei-
ro, profi ssão despachante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta de junho 
de mil novecentos e noventa e dois 
(30/06/1992), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Samuel de Oliveira Lima 
e de Ana Claudia Castro Lima.
Priscila Graziela Silva Souza, es t a do  
civil solteira, profi ssão aut noma, nas-
cida em Campinas (Reg. 3º Subdistri-
to), SP no dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete 
(28/11/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luis Cláudio de Souza e de Rosenilda 
Ferreira da Silva.
 
Rafael H enriq ue da Silva, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão motobo , nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
cinco (24/10/1995), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Gilberto Gonzaga da Silva e de 
Adalva Luiz do Prado Silva.
Tay ná  Santana, estado civil solteira, pro-
fi ssão manicure, nascida em Guarulhos, 
SP no dia quinze de julho de mil nove-
centos e noventa e cinco (15/07/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Maria Luiza 
Santana Santiago.
 
Alberto Jorge dos Santos Souza, es-
tado civil solteiro, profi ssão nutricionista, 
nascido em Santarém (Reg. 3º Ofício), 
PA no dia dezessete de abril de mil no-
vecentos e sessenta e tr s (17/04/1963), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de enedita 
dos Santos Sousa.
Fá bia Regina Nahrlich da Silva, esta-
do civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
quatro (25/08/1984), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Milton Nahrlich e de Rosani 
Aparecida de Almeida Nahrlich.

Marcos Rubens Felix dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão movimen-
tador de materias, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia primeiro de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e um (01/01/1981), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Manoel Felix 
dos Santos e de Irene Noia dos Santos.
Samanta Lima Matias, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia deze-
nove de abril de mil novecentos e noven-
ta (19/04/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Carlos Matias e de Ivonice 
da Silva Lima Matias.

Rodrigo Santos Novais, estado civil sol-
teiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em 
Itabuna (Reg. Arataca), A no dia tr s de 
junho de mil novecentos e noventa e dois 
(03/06/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rosivaldo Souza Novais e de Marlucia 
Tavares dos Santos.
Thamiris Ferreira da Silva, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/04/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Virgilio ulato da Silva e de Silvana 
Ferreira da Silva.

Jefferson dos Santos de Santana, 
estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
um (11/01/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Gilton José de Santana e de Neu-
sa dos Santos de Santana.
K ay t Sabrina Ferreira da Silva, es t a do  
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Rio de Janeiro (Reg. Recife-PE), RJ no 
dia seis de setembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (06/09/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Maria Luciene Ferreira 
da Silva.
 
Rafael Leandro da Costa, es t a do  c i v i l  
divorciado, profi ssão coordenador de 
transporte, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte e tr s de julho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (23/07/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Silvio 
da Costa e de Rosana Fátima da Silva 
da Costa.
Maria Teresa Berardinelli Felippe, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de maio de mil novecentos e noventa e 
sete (22/05/1997), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Valter Felippe e de Jaqueline 

erardinelli.

Abdiel Nunes da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão programador cnc, nasci-
do em Subdistrito Cerqueira Cesar, São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e oito 
(27/02/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Daniel Rosa da Silva e de Elza Nunes 
Ferreira da Silva. 
Sara Sutil da Silva, es t a do  c i v i l  s o l t ei r a ,  
profi ssão analista de turismo, nascida 
em Tucurui (Reg. reu rando), PA no 
dia tr s de março de mil novecentos e 
noventa e nove (03/03/1999), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Valdeir Alves da Silva e 
de Onorina Sutil da Silva.

Carlos Eduardo Aparecido de Olivei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão ajudan-
te geral, nascido em Guarulhos, SP no 
dia onze de junho de mil novecentos e 
oitenta e um (11/06/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Jeronimo de Oliveira e 
de Maria de Lourdes Soares de Oliveira.
Maria Vanderlene Menezes Ramos, 
estado civil solteira, profi ssão operador 
logistica, nascida em Itapipoca (Reg. 
1º Ofi cio), CE no dia sete de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e um 
(07/11/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Edmilson Ramos e de Maria Edite 
Menezes Ramos.

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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Alexandre Augusto de Paula Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico 
mec nico, nascido em Subdistrito Tu-
curuvi, São Paulo, SP no dia trinta de 
junho de mil novecentos e sessenta e 
cinco (30/06/1965), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João de Paula Silva e de 
Maria Ferreira de Paula Silva.
Cristina Marq ues de Oliveira, es t a do  
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Rio de Janeiro (Reg. 14  Circunscri-
ção), RJ no dia treze de junho de mil no-
vecentos e setenta e tr s (13/06/1973), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Elisio 
Marques de Oliveira e de Maria Teresi-
nha de Oliveira.
 
Antonio Carlos Bezerra Alves, es t a do  
civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (17/10/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Antonio Floro Alves 
e de Maria da Soledade ezerra Alves.
Daiane Regina Schiavone, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão ajudante geral, nasci-
da em Subdistrito elenzinho, São Pau-
lo, SP no dia dezoito de setembro de 
mil novecentos e noventa (18/09/1990), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Carlos Schiavone e de Lucia Feitosa 
dos Santos.

Julio Lima Nogueira, estado civil divor-
ciado, profi ssão meio ofi cial de mec ni-
co, nascido em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (01/09/1982), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Evaristo de Lima 
Oliveira e de Iraildes Nogueira Sousa 
Oliveira.
Cry stina da Silva, es t a do  c i v i l  s o l t ei r a ,  
profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte de 
maio de mil novecentos e noventa e 
dois (20/05/1992), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de enedito Francisco da Silva e 
de Maria In s Campos da Silva.

Fá bio Cicero da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão fundidor, nascido 
em Catende, PE no dia sete de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(07/11/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Cicero acarias da Silva e de 
Alzira Maria da Silva.
Fernanda da Silva Lima, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Vila Ma-
ria), SP no dia vinte de março de mil no-
vecentos e oitenta e nove (20/03/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jhonvic 
dos Santos Lima e de Valdenira Feitosa 
da Silva Lima.

 Delson Fernando di Susa, es t a do  
civil divorciado, profi ssão comercian-
te, nascido em , PE no dia dez de ja-
neiro de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (10/01/1954), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Clivs di Susa e de 
Maria de Lourdes Mulatinho de Sousa.
Luciana Nogueira, estado civil divor-
ciada, profi ssão aposentada, nascida 
em Guarulhos, SP no dia treze de ju-
lho de mil novecentos e setenta e um 
(13/07/1971), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Severino eserra Nogueira e de 
Maria eserra Nogueira.

Leonardo Cicero dos Santos, es t a do  
civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia nove de outu-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(09/10/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Cicero José dos Santos e de Edilene da 
Silva.
Liliam de Sousa Ribeiro, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Anajatuba, MA no dia vinte e dois de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(22/04/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Josué Alves Ribeiro e de Maria Nadir de 
Sousa Ribeiro.

Miguel Alves Trindade, es t a do  c i v i l  
divorciado, profi ssão coordenador de 
segurança, nascido em São Paulo, SP 
no dia dezoito de outubro de mil nove-
centos e sessenta e cinco (18/10/1965), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Miguel 
Figueiredo Trindade e de Ana dos Anjos 
Alves Trindade.
Ana Lucia Nunes de Freitas, es t a do  
civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Subdistrito Casa Verde, 
São Paulo, SP no dia nove de junho 
de mil novecentos e sessenta e nove 
(09/06/1969), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Nunes de Freitas e de Clarissida 
Maria de Freitas.

Ricardo Silva Dreer, es t a do  c i v i l  s o l t ei r o ,  
profi ssão técnico em radiologia, nascido 
em Santos (Reg. Itanhaém), SP no dia 
nove de março de mil novecentos e se-
tenta e nove (09/03/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Arno Dreer e de Rita 
Silva Dreer.
Thiciani Cardoso Mazzola, es t a do  c i v i l  
divorciada, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em Guarapuava, PR no dia vinte 
e dois de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (22/10/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Luiz Antonio Mazzola e 
de Renúzia Alves Cardoso Mazzola.

Davi Freitas Barbosa, estado civil di-
vorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dois de outu-
bro de mil novecentos e sessenta e oito 
(02/10/1968), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Martim Freitas arbosa e de Josefi na Sil-
veria de Freitas.
Luciana de Lima Mendes, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em om Conselho (Reg. Iati), PE no dia 
trinta e um de maio de mil novecentos e 
setenta e nove (31/05/1979), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Sebastião Mendes 
Sobrinho e de Sebastiana Silvestre de 
Lima Mendes.

Rafael Cardoso Escudeiro, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de abril de mil novecentos e oitenta 
e nove (25/04/1989), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Sergio Escudeiro e de San-
dra Cardoso.
Catarine Santos de Campos, estado ci-
vil solteira, profi ssão esteticista, nascida 
em Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP 
no dia quatro de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e nove (04/01/1989), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Nestor de Cam-
pos e de Ivete dos Santos.

Edvaldo K azuhiro H arada, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão técnico em plástico, 
nascido em Marília, SP no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e sessenta 
e nove (22/06/1969), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de iroji arada e de azu o 

arada.
Sileia Pereira da Silva, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão gestora de qualidade, 
nascida em Tremedal, A no dia dezes-
sete de novembro de mil novecentos e 
noventa (17/11/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Diolino Ferreira da Silva e de 
Maria Pereira da Silva.

Julio César Lima Tonioli, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito elenzinho, São Paulo, SP 
no dia dezesseis de março de mil nove-
centos e oitenta e tr s (16/03/1983), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Gilberto Tonioli e 
de Odaisa de Souza Lima Tonioli.
Tamiry s Ribeiro Leite, estado civil sol-
teira, profi ssão farmac utica, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), 
SP no dia vinte e oito de março de mil no-
vecentos e noventa e seis (28/03/1996), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Edmilson 
Amaral Leite e de Josiane Ribeiro Leite.

Elizeu de Oliveira Dias, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de operações de 
carga, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e nove de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco (29/05/1995), residente e 
domiciliado em 2º Subdistrito, SP, fi lho de 
Elias Dias da Conceição e de Noem  de 
Oliveira Rodrigues Conceição.
Larissa Santos da Silva, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão vigilante patrimonial, 
nascida em Guarulhos, SP no dia doze 
de maio de mil novecentos e noventa e 
quatro (12/05/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva e de Ro-
berta Maria dos Santos.

Daniel Martins Grecu, estado civil sol-
teiro, profi ssão representante comercial, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
dois de junho de mil novecentos e noven-
ta e oito (22/06/1998), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Leonardo Grecu e de Maria 
Aparecida Martins Grecu.
Gabriela Moreira Rodrigues da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte de setembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (20/09/1995), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Eraldo Moreira da 
Silva e de Susana Pacheco Rodrigues 
da Silva.

Valdecino Martinho de Sousa, es t a do  
civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Paulistana, PI no dia primei-
ro de janeiro de mil novecentos e setenta 
e quatro (01/01/1974), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Martinho Luis de Sousa e de 
Luiza Egídia de Sousa.
Z ileia Valença de Araú j o, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em Encruzilhada (Reg. Mata 
Verde-MG), A no dia quinze de novem-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(15/11/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Erondino Santos Araújo e de ilda Clare-
ana Valença de Araújo.

K leiton da Silva Gonçalves, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão vistoriador, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de 
mil novecentos e noventa (20/02/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Eduardo 

atista Gonçalves e de Francisca Adelina 
da Silva Santos.
Maria Aparecida de Souza, es t a do  c i v i l  
divorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em Araripina, PE no dia dez de abril de mil 
novecentos e setenta e um (10/04/1971), 
residente e domiciliada em Distrito São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lha de 
Severino Marcelino de Souza e de Maria 
Veronica da Conceição de Souza.

W illiam Andrey  de Godoy , es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia tr s de maio de 
mil novecentos e noventa (03/05/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luis Carlos 
de Godo  e de Nilza Aparecida Pereira 
Godo .
Andressa Gibim Garcia, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(20/09/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Itamar Aguera Garcia e de Marinice Fati-
ma Gibim Garcia.

Diego Batista, es t a do  c i v i l  di v o r c i a do ,  
profi ssão supervisor comercial, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, São Paulo, 
SP no dia nove de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (09/10/1982), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Manoel 
Jaime atista e de Conceição Aparecida 
Vendramini atista.
Fernanda Gomes Sartorelli, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão engenheira civil, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (25/12/1989), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Fernando Sartorelli e de 
Ester Galvão Gomes Sartorelli.

Danillo Paulino Freire Dias, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão analista lean, nascido 
em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no 
dia onze de junho de mil novecentos e 
noventa e um (11/06/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Paulino Euzebio Dias e 
de Nilza Freire Dias.
Vivian K aren Luna de Oliveira, es t a do  
civil solteira, profi ssão dentista, nascida 
em Palmeira dos ndios (Reg. Distrito Ca-
nafístula), AL no dia vinte e seis de mar-
ço de mil novecentos e noventa e dois 
(26/03/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Gomes de Oliveira e de Maria da 
Silva Luna.

Claudio Luiz dos Santos Ferreira, es-
tado civil divorciado, profi ssão taxista, 
nascido em São Paulo, SP no dia tr s 
de agosto de mil novecentos e setenta 
e nove (03/08/1979), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de enedito Luiz Ferreira e de 

elena Maria dos Santos Ferreira.
Mariluce Bressan Z amprogna, es t a do  
civil solteira, profi ssão aut noma, nasci-
da em Romel ndia, SC no dia sete de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (07/11/1992), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Sadi amprogna e de Maria 

ressan.

João Antonio do Nascimento Irmão, 
estado civil divorciado, profi ssão pedrei-
ro, nascido em Tomar do Gerú, SE no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos 
e cinquenta e dois (18/11/1952), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Antonio do 
Nascimento e de Izabel Maria do Nasci-
mento.
Renata Santos Gonçalves, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão do lar, nascida em Sal-
vador (Reg. Subdistrito São Pedro), A 
no dia oito de julho de mil novecentos e 
oitenta e dois (08/07/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Solon Rocha Gonçalves 
e de Lindinalva Santos Gonçalves.

Gabriel Arruda da Silva, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão ajudante geral, nasci-
do em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia dezoito de outu-
bro de mil novecentos e noventa e oito 
(18/10/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcelo da Silva e de Adriana Arruda Sá.
Caroline Alexandrino Silva, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão auxiliar de serviços ge-
rais, nascida em Guarulhos (Reg. Subdtº 
Cangaíba, São Paulo), SP no dia vinte e 
quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e nove (24/11/1999), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Carlos Sergio da Silva e 
de Deovani Souza Alexandrino.

Jorge Renato Ribeiro da Silva, es t a do  
civil solteiro, profi ssão escrevente técnico 
judiciário, nascido em Osasco, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e 
setenta e nove (18/09/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Jorge Ribeiro da Silva 
e de eloisa Maria Machado Ribeiro da 
Silva.
K elly  Agnes dos Santos, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de março de mil novecentos e oitenta e 
quatro (24/03/1984), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Carlos razileu dos Santos e 
de Aparecida Pereira dos Santos.

Sandro da Silva, es t a do  c i v i l  s o l t ei r o ,  
profi ssão funcionário público estadual, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e seis de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e tr s (26/02/1973), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Divino da Silva e de 
Ivonice de Souza da Silva.
Andressa Cristina de Souza, es t a do  
civil solteira, profi ssão técnica contábil, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quatro 
de agosto de mil novecentos e noventa 
(04/08/1990), residente e domiciliada em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de Re-
ginaldo Marcelo de Souza e de Ednalva 
Aparecida Lemos.

Alexandre da Gama Gussi, estado civil 
divorciado, profi ssão taxista, nascido em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia vinte e um de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e tr s (21/02/1973), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Veriano Gus-
si e de Vanda da Gama Gussi.
Edilaine Vieira Ribas, estado civil divor-
ciada, profi ssão bancaria, nascida em 
Guarulhos, SP no dia cinco de agosto 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(05/08/1974), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Geraldo Ribas e de Aminadabe Vieira 
Nass.

Alexandre Sousa de Paiva, es t a do  
civil divorciado, profi ssão desenhista, 
nascido em São Paulo (29º Subd. Santo 
Amaro), SP no dia vinte e um de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(21/12/1985), residente e domiciliado em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Apolonio de Paiva e de Maria ele-
na Pereira Sousa de Paiva.
Ethiene Santiago do Prado, es t a do  c i v i l  
divorciada, profi ssão auxiliar fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
seis de agosto de mil novecentos e oiten-
ta e oito (26/08/1988), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Pedro Carvalho do Prado e 
de Rosa Maria Silva Santiago do Prado.

Eduardo Gama Loureiro, es t a do  c i v i l  
viúvo, profi ssão comerciante, nascido 
em Subdistrito Penha de França, São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de janei-
ro de mil novecentos e setenta e cinco 
(24/01/1975), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Paulo Cavalcante Loureiro e de 
Joana Gama Loureiro.
Shirley  Alves Frank lin, estado civil di-
vorciada, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em Ribeirão Pires, SP no 
dia vinte e nove de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (29/01/1984), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Car-
los Fran lin e de Cleide Alves Fran lin.

H eitor Guedes Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão advogado, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quinze de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/02/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Vitor da Silva e de Maria 
Solomé Cordeiro Guedes Silva.
Daniela Ferreira, es t a do  c i v i l  s o l t ei r a ,  
profi ssão psicóloga, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(22/09/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Eronides Nunes Ferreira Filho.  

Osw aldo Vitelli Junior, estado civil di-
vorciado, profi ssão taxista, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e sessenta 
e tr s (26/12/1963), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Os aldo Vitelli e de Iris de 
Almeida Vitelli.
Aurenisa Francisco Neto, es t a do  c i v i l  
divorciada, profi ssão nutricionista, nas-
cida em Vitória da Conquista, A no 
dia quatro de abril de mil novecentos e 
cinquenta e tr s (04/04/1953), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João Francisco 

mburana Neto e de Francelina Mari-
nho dos Santos Neto.  

May con H enriq ue Silva Saraiva, es-
tado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Distrito Itaquera, São Paulo, 
SP no dia quinze de agosto de mil no-
vecentos e noventa e tr s (15/08/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Israel 
Rabelo Saraiva e de Mirian ernardo 
da Silva.
Diego Gonçalves Lira da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão agente de 
aeroporto especialista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(20/09/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Domingos Elçon Gonçalves da 
Silva e de Eliane de Lima Lira.

Eduardo H idek i H amamoto, es t a do  
civil solteiro, profi ssão montador de má-
quinas, nascido em Guarulhos, SP no 
dia sete de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (07/09/1985), residente 
e domiciliado em 2º Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ta asi amamoto e de 
Solange Pavanélo da Silva amamoto.
Ana Carolina Claudina da Silva, esta-
do civil solteira, profi ssão consultora de 
vendas, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e quatro de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (24/01/1985), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcilio 
Ferreira da Silva e de one Claudina 
Gonçalves da Silva.

Nilson Batista dos Santos, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Distrito Catolés, Abaira, A no dia 
vinte e oito de junho de mil novecentos 
e setenta e oito (28/06/1978), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Nelson atista dos 
Santos e de Miltamira Maria dos Santos.
Josefa Jucilene Reis dos Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Fátima, A no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e setenta e 
oito (27/05/1978), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Arnaldo dos Santos e de Carme-
lita arbosa dos Reis.

Lucas H enriq ue Ferrete Xavier, es t a do  
civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (16/12/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Mauricio avier e de Roseli 
de Fátima Ferrete avier.
Amanda Aparecida Lins, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão biomédica, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis 
de abril de mil novecentos e noventa e 
seis (26/04/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Junior Lins e de Maria 
Aparecida Lins.

Fernando Beserra Nunes, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão meio ofi cial de mec -
nico, nascido em Subdistrito Ipiranga, 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/07/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de José Nunes Sobrinho e de Maria 
Solenisa essera Nunes.
 Nívia Danielle de Lima Ramalho, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e quatro de abril de mil 
novecentos e noventa (24/04/1990), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Luiz 
Ramalho e de Maria Silva de Lima 
Ramalho.

Danilo Barbosa Floriano, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão pizzaiolo, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuru-
vi), SP no dia vinte e nove de agosto de 
mil novecentos e noventa (29/08/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Carlos Floriano e de Sonia Regina 

arboza.
Solaine Paulausk as de Brito, est a do  
civil divorciada, profi ssão do lar, nasci-
da em São Paulo (Itaquera), SP no dia 
doze de setembro de mil novecentos e 
setenta e sete (12/09/1977), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Julio Cesar de 

rito e de ilma Paulaus as de rito.

W esley  Silva Corrê ia, est a do  ci vi l  
divorciado, profi ssão advogado, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia tr s de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(03/04/1986), residente e domiciliado 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Genival Corr ia e de Maria Socorro 
Silva Corr ia.
Marianne Rocha Nascimento, esta-
do civil divorciada, profi ssão estudan-
te, nascida em São Paulo (Reg. 17º 
Subdistrito), SP no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(11/01/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Márcio Rocha Nascimento e de 
Denilda do Nascimento.

Cleivison de Oliveira Soares, est a do  
civil solteiro, profi ssão vigilante, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (25/02/1989), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Dejaci Rafael 
Soares e de enaide Jorge de Oliveira.
Jacq ueline da Silva Sousa, est a do  
civil solteira, profi ssão agente de des-
pacho, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezoito de abril de mil novecentos e 
noventa e cinco (18/04/1995), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Desionito José 
de Sousa e de Jacineide Lourenço da 
Silva.

Paulo H enriq ue Rodrigues Ferreira, 
estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de junho de mil novecentos 
e noventa e seis (26/06/1996), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ricardo da Silva 
Ferreira e de Rosangela Rodrigues de 
Souza.
Mariana de Lima Spínola, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão designer de sobran-
celhas, nascida em Aurelino Leal, A 
no dia quatorze de janeiro de mil nove-
centos e noventa e sete (14/01/1997), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Arlete 
Martins Spínola Filho e de Patricia Car-
la de Lima Spínola.

Atenor Santos, estado civil divorcia-
do, profi ssão aposentado, nascido em 
Graccho Cardoso, SE no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e quarenta e 
nove (30/08/1949), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Dalvo José dos Santos e de 
Maria Otilia dos Santos.
Maria Rita dos Santos, est a do  ci vi l  
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Poço Redondo, SE no dia vinte e 
seis de janeiro de mil novecentos e cin-
quenta e seis (26/01/1956), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Edmundo José dos 
Santos e de Maria Leosa dos Santos.
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Rodrigo Barcelos, estado civil soltei-
ro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia dois de maio de mil novecentos 
e oitenta (02/05/1980), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Raulino arcelos e de 
Maria de Fatima arcelos.
Conceição Maria de Jesus, est a do  
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Ibititá, A no dia oito de dezembro 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(08/12/1974), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Vicente C ndido da Silva e de 
Maria Ana de Jesus.

Victor Silva Viana, estado civil sol-
teiro, profi ssão projetista, nascido em 
Subdistrito Consolação, São Paulo, SP 
no dia tr s de março de mil novecen-
tos e noventa e quatro (03/03/1994), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Narcizo 
Araujo Viana e de Ana Maria da Silva 
Ribeiro.
Isabella Cristina Chaves, est a do  
civil solteira, profi ssão atendente de 
negocios, nascida em Fortaleza (Reg. 
Distrito de Carnaubinha, Municí-
pio de Milhã), CE no dia oito de abril 
de mil novecentos e noventa e tr s 
(08/04/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisca Jocineide Chaves. 

Robert Faria Santos, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão tapeceiro, nascido 
em Distrito São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/05/1984), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Nenildo Jocelino Santos e de 
Mirian Eni de Faria Santos.
Pamela Camanho, estado civil solteira, 
profi ssão pedagoga, nascida em Gua-
rulhos (Reg. Itaquaquecetuba), SP no 
dia vinte e dois de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e sete (22/12/1987), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marlene 
Fatima Camanho.

Diego Silva dos Santos, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão auxiliar de estoque, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove 
de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e seis (09/09/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Joaquim Rodrigues 
dos Santos e de Eliana da Silva dos 
Santos.
May ara Evely n Oliveira da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e tr s de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (23/02/1987), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Mateus da 
Silva e de Gisleide Oliveira.

Rafael da Silva H orvath, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Guarulhos, SP no 
dia onze de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (11/12/1989), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de aldir 
de Oliveira orvath e de Maria elena 
da Silva.
Míriam da Silva Bezerra, est a do  c i vi l  
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia oito de janeiro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(08/01/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Vicente de Souza ezerra e de 
Maria Lucia da Silva.

Salvador Mariano Batista, est a do  ci vi l  
divorciado, profi ssão construtor, nas-
cido em Atalaia, PR no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e cin-
quenta e oito (17/12/1958), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Antonio Mariano a-
tista e de Maria Oliveira atista.
Aparecida Maria da Silva, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Santo André (Reg. 1º Subdistrito), SP 
no dia quatorze de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (14/11/1982), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Manuel 
Sebastião da Silva e de Maria do So-
corro dos Santos da Silva.

Paulo H enriq ue de Camargo, est a do  
civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vin-
te e quatro de novembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (24/11/1984), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 

enrique de Camargo e de Vera Lucia 
de Oliveira Santos.
Priscila Moura Groti, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia cinco de março 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/03/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Nelson Aparecido Groti e de 
Maria Moura Groti.

Alexandre José Domingos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão auditoria, nascido 
em Mauá, SP no dia nove de fevereiro 
de dois mil (09/02/2000), residente e 
domiciliado em Santo André, SP, fi lho 
de José João Domingos e de Givanau-
ra Maria do Nascimento.
Sandy  Aparecida da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Santo André, SP no dia trinta de maio 
de dois mil (30/05/2000), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Aparecida Maria da 
Silva.

Adalberto Silva das Neves, est a do  
civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP no dia cinco 
de março de mil novecentos e sessenta 
e um (05/03/1961), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Oscar Alves das Neves e 
de Aparecida Silva das Neves.
Maria Lú cia Ribeiro dos Santos, es-
tado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e oito de fevereiro de mil novecentos 
e cinquenta e nove (28/02/1959), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Jaime Ribei-
ro dos Santos e de Josefa Conceição 

onório dos Santos.

Jorge Dutra, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de loja, nascido em 

elo orizonte (Reg. 3º Subdistrito), 
MG no dia seis de maio de mil nove-
centos e oitenta e cinco (06/05/1985), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Lusmar 
Dutra.
Rosicleide Deodato de Melo, esta-
do civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Subdistrito Ipiranga, São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e oitenta e tr s 
(24/05/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Valdeci Deodato de Melo e de 
Luzinete Angelita de Melo. 

Renato Camargo Falaschi, estado ci-
vil solteiro, profi ssão analista de supor-
te, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e tr s de outubro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (23/10/1994), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de ernar-
do Falaschi e de S nia Maria Falaschi.
Ana Carolina Modesto Bruno, es t a do  
civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Guarulhos, SP no 
dia doze de julho de mil novecentos e 
noventa e tr s (12/07/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de João runo Junior e 
de Nádia Cristina Modesto runo.

Josué Carvalho Nascimento, est a do  
civil solteiro, profi ssão coordenador de 
produção, nascido em Serra Talhada, 
PE no dia trinta de outubro de mil nove-
centos e oitenta e seis (30/10/1986), re-
sidente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Luiz 
do Nascimento e de Josefa ezerra de 
Carvalho Nascimento.
Maria Aparecida Nunes de Freitas, 
estado civil solteira, profi ssão adminis-
tradora, nascida em São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de abril de mil novecen-
tos e oitenta e sete (28/04/1987), resi-
dente e domiciliada em Distrito Guaia-
nases, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir 
Rodrigues de Freitas e de Maria de 
Lourdes Nunes Rodrigues.

Antonio Bueno, estado civil viúvo, pro-
fi ssão empresário, nascido em Pacaem-
bu, SP no dia cinco de junho de mil nove-
centos e cinquenta e sete (05/06/1957), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de enedito 

ueno e de Maria Adelaide Alves ueno.
Maria da Guia Pereira, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de produção, nas-
cida em Acari, RN no dia vinte e seis de 
abril de mil novecentos e setenta e um 
(26/04/1971), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Dionizio Filho e de Maria da Salete 
Pereira.

Lucas Souza dos Reis, estado civil di-
vorciado, profi ssão representante comer-
cial, nascido em Subdistrito Saúde, São 
Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (10/12/1986), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Lourival Al-
ves dos Reis Filho e de Greice randão 
de Souza dos Reis.
Carolina Jaldim Sanches, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão representante de ven-
das, nascida em Guarulhos, SP no dia 
cinco de novembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (05/11/1984), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Marcos Antonio San-
ches e de elma Jaldim Vieira Sanches.

Valdeq ue Sena de Souza, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Itapitanga, A no dia doze de outubro 
de mil novecentos e oitenta (12/10/1980), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Valdomiro 
Ramos de Souza e de Rozalia Sena de 
Souza.
Maria Aparecida Silva Santiago, es-
tado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em na, A no dia dezoito de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(18/01/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ataide Gomes Santiago e de Domingas 
Santos da Silva.

Vá gner Lopes de Lima, estado civil sol-
teiro, profi ssão aut nomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia tr s de julho de mil 
novecentos e noventa e um (03/07/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Olavo Olindo 
de Lima e de Valdice Maria Lopes.
Fernanda Sanches Marq ues, es t a do  
civil solteira, profi ssão biomédica, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de outubro de mil novecentos e noventa 
(14/10/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Airton Marques e de Eloisa elena San-
ches Marques.

Leandro José Thomaz, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de março de mil novecen-
tos e oitenta e nove (28/03/1989), resi-
dente e domiciliado em Distrito Itaquera, 
São Paulo, SP, fi lho de José Roberto 
Thomaz e de Lenilda Conceição Novaes 
Thomaz.
Flavia de Lima Q ueiroz, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão agente de aeroporto, 
nascida em Guarulhos, SP no dia seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
seis (06/09/1996), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Vilar de ueiroz e de Maria 
do Socorro de Lima ueiroz.

Pedro H enriq ue Souza Matias, es t a do  
civil solteiro, profi ssão ferramenteiro, 
nascido em Mogi das Cruzes (Reg. 
Distrito Itaim Paulista), SP no dia vinte 
e quatro de março de mil novecentos e 
noventa e sete (24/03/1997), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Genildo da Rocha 
Matias e de Maria Aparecida Santos de 
Souza.
Izabella Caroline Gomes da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
aeroporto, nascida em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Vila Guilherme), SP no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e oito (26/02/1998), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Gilmar Francisco 
da Silva e de Islaine Gomes da Silva.

Lucas do Carmo Ribeiro, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Subdistrito utantã, São 
Paulo, SP no dia dezessete de setem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(17/09/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Vagner Ribeiro e de Adriana de Fatima 
Carmo.
Camila Alves do Nascimento, es t a do  
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e tr s 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (23/01/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Silvio Domingos do Nascimento 
e de Marina Alves de Araujo.

Silvio Domingos do Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em São Lourenço da 
Mata (Reg. Paudalho), PE no dia deze-
nove de abril de mil novecentos e ses-
senta e oito (19/04/1968), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Maria José da Silva.
Marina Alves de Arauj o, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Tacaratu, PE no dia quatorze de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (14/01/1965), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Severino Correia de Araujo 
e de In s Alves Feitosa.

Ivo Roza Pimenta Jú nior, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão químico industrial, 
nascido em Subdistrito Pari, São Paulo, 
SP no dia dezoito de abril de mil no-
vecentos e oitenta e dois (18/04/1982), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ivo Roza Pimenta e de Neuza Mi o o 
Pimenta.
Eliane de Arauj o Sampaio, estado ci-
vil solteira, profi ssão farmac utica, nas-
cida em Embu, SP no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e oitenta e tr s 
(01/07/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco Fernandes Sampaio 
e de Francisca Maria de Araujo.

Adeilton Barbosa, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
tr s (28/10/1983), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Araújo arbosa e de 
Maria Leide arbosa dos Santos.
Ariane Narciso Pereira, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão líder de loja, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dois de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e sete 
(02/03/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Rosilene Narciso Pereira.

João José de Oliveira Neto, est a do  
civil solteiro, profi ssão chefe de seção, 
nascido em Santana, A no dia quin-
ze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (15/11/1987), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Osvaldo José 
de Oliveira e de Maria Eli Ramos de 
Oliveira.
Ana Lú cia Narciso Pereira, est a do  
civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Guarulhos, 
SP no dia seis de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e um (06/12/1981), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Narciso Pereira e de Carmen Carvalho 
Pereira.

João Paulo Silva de Andrade, est a do  
civil solteiro, profi ssão revisor, nascido 
em Surubim, PE no dia dezenove de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/06/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Severino Valdir de Andrade e 
de Neli Mirandolina Silva de Andrade.
Aline Maria de Oliveira, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e tr s de junho de mil nove-
centos e noventa e dois (23/06/1992), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jorge 
Francisco de Oliveira e de Maria ele-
na Lins da Silva Oliveira.

W illiam Rafael Sá pio, estado civil sol-
teiro, profi ssão supervisor fi nanceiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e dois de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (22/09/1989), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sérgio Sápio e 
de Virgilia Cardoso Santos Sápio.
Amanda de Sena Vatanabe, estado ci-
vil solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em Guarulhos, SP no dia doze de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/02/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Tadashi Vatanabe e de Gilsanete 
Ferreira de Sena Vatanabe.

Thiago da Silva Miranda, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão auxiliar de estoque, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quin-
ze de setembro de mil novecentos e 
noventa e nove (15/09/1999), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Francisco 
de Miranda e de elena Francisca da 
Silva Miranda.
Flá via Lourenço de Souza, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão recepcionista, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (15/12/1995), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Francisco Lourenço de Sou-
za e de Antonia Rosa de Souza.

Edinei Costa de Souza, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Ibipitanga, A no dia dezesseis de ju-
nho de mil novecentos e noventa e um 
(16/06/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Antonio Caitano de Souza e de Ana 
Oliveira Costa.
Veronica de Souza Santos, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão educadora, nascida 
em Paramirim (Reg. Rio do Pires), A no 
dia trinta e um de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (31/05/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Domingos Irenio dos 
Santos e de Maria de Souza Santos.

Anderson Xavier da Silva, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão montador de painel, 
nascido em Subdistrito Ibirapuera, São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e oito 
(24/07/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Adeilton avier da Silva e de Luciélia 

ianco da Silva.
Andressa Santos, es t a do  c i v i l  s o l t ei r a ,  
profi ssão biomedica, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia quatorze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(14/09/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jeremias dos Santos e de Edinoi Rosa 
dos Santos.

W illiam de Macedo Barbosa, es t a do  
civil solteiro, profi ssão assistente de re-
cursos humanos, nascido em São Paulo 
(Reg. Alto da Moóca), SP no dia nove de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(09/06/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Aparecido José arbosa e de Elisabete 
Filomena de Macedo arbosa.
Joice Sena Teixeira, estado civil divor-
ciada, profi ssão professora de educação 
física, nascida em São Paulo (Reg. Pe-
nha de França), SP no dia vinte e dois de 
julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(22/07/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Abel Teixeira da Silva e de Teresinha 
Sena Teixeira. 

Fernando Silva Geraldeli Brito, es t a do  
civil solteiro, profi ssão aut nomo, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e noventa 
(28/05/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Aristides Geraldeli de rito e de Miriam 
da Silva rito.
Jéssica Alves Oliveira Candido da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão publicitá-
ria, nascida em Subdistrito Indianópolis, 
São Paulo, SP no dia tr s de janeiro 
de mil novecentos e noventa e um 
(03/01/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Agenor Candido da Silva Filho e de Ja-
nete Alves de Oliveira.

Alessandro Pereira, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e um 
(14/01/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edson Carlos Pereira e de elena Maria 
da Silva Pereira.
Ana Clá udia Lima, es t a do  c i v i l  s o l t ei r a ,  
profi ssão prensista, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e dois de abril de mil 
novecentos e oitenta (22/04/1980), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Raimundo Cunha 
Lima e de Ivonete de Almeida Lima.

W eslley  Silva Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão aut nomo, nascido em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo 
(Reg. Distrito de Itaquera), SP no dia 
cinco de setembro de mil novecentos e 
noventa e sete (05/09/1997), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Eli Felicio de Oliveira e 
de Vera Lúcia Silva de Oliveira.
Nay ara Lopes Gomes, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente de condomí-
nio, nascida em Distrito de Itaquera, São 
Paulo, SP no dia trinta de maio de mil no-
vecentos e oitenta e nove (30/05/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Fernando 
Antonio Gomes e de Maria das Graças 
Lopes Gomes.

Rafael Luiz dos Reis, estado civil soltei-
ro, profi ssão analista de TI, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e tr s 
(30/11/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Sérgio Luiz dos Reis e de Elizete Rosa 
Nasatto Reis.
Renata Pochini Pereira, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão tradutora, nascida em 
São Caetano do Sul, SP no dia vinte e 
quatro de novembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (24/11/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Joaquim Soares Pereira 
e de Luci Pochini Soares Pereira.

W illian Jones dos Santos Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão comprador, 
nascido em Arujá, SP no dia dezesseis 
de agosto de mil novecentos e oitenta 
e tr s (16/08/1983), residente e domici-
liado em Arujá, SP, fi lho de Nazioseno 
José da Silva e de Judite arbosa dos 
Santos Silva.
Ana Paula Xavier Bezerra, est a do  
civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia doze 
de julho de mil novecentos e noventa 
e quatro (12/07/1994), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de João avier ezerra 
Neto e de Dolores Miranda Santos.

Maximiano José da Silva Junior, es-
tado civil solteiro, profi ssão aut nomo, 
nascido em Carmo de Minas, MG no 
dia quinze de abril de mil novecentos e 
oitenta e sete (15/04/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Maximiano José da 
Silva Neto e de Francisca Isabel No-
gueira da Silva.
Camila Cardoso Ferreira, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão analista de planeja-
mento, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e oito de julho de mil nove-
centos e oitenta e sete (28/07/1987), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Mauri 
Ferreira e de Maria Vilma Cardoso 
Ribeiro Ferreira.

Cezar Lopes Taveira, estado civil di-
vorciado, profi ssão aut nomo, nascido 
em Iguatu, CE no dia tr s de outubro 
de mil novecentos e setenta e tr s 
(03/10/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Taveira Neto e de 
Antonia Lopes da Cunha.
W inarsih, estado civil solteira, profi s-
são professora, nascida em an u an-
gi - Indonésia no dia quatro de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(04/12/1978), residente e domiciliada 
em João Pessoa, P , fi lha de Pur oto 
e de Su arni.

José Roberto da Silva, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão operador de maqui-
na, nascido em Recife, PE no dia vinte 
e sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (27/11/1984), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Maria José 
da Silva. 
K eila Mariana Macario Castilho, esta-
do civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Campinas, SP no dia 
vinte e nove de abril de mil novecentos 
e noventa e sete (29/04/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Pedro Dene-
valdo Castilho e de Francisca Geciuda 
Macario Leitão Teixeira. 

Carlos Eduardo da Conceição Cor-
deiro, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Subdistrito 
Saúde, São Paulo, SP no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e oitenta 
e um (14/08/1981), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de ernardo Alves Cordeiro e 
de Maria Aparecida da Conceição.
Bruna Ribeiro Marcelino, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito ela Vista, São Paulo, 
SP no dia quatorze de março de mil 
novecentos e noventa (14/03/1990), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Aparecido Marcelino e de Maria Inez 
Ribeiro Marcelino.

Rafael Carlos Ferreira, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
abril de mil novecentos e noventa e 
tr s (14/04/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de David Carlos Ferreira e de 
Percedi Pereira Lima Ferreira.
Bianca Neris Cardeal, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de de-
zembro de mil novecentos e noventa e 
nove (28/12/1999), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Sidne  Neris Cardeal e de 
Selma Rodrigues dos Santos.

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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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR(A) AMBULANTE 
 C/ experiência. Mercadoria exclu-
siva de fácil aceitação. 80% de 
lucro. Whats:98620-8979 

 GIGA SOM CONTRATA 
 Motorista categoria B/C/D p/ 
bico. Locutores, animadores e 
bandeiradoras. Vendedora in-
terna c/ disp p/ trab de terça 
a dom (fi xo). Cozinheira (fi xo). 
Whats:94015-4662 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA STA EMILIA 
 2 Comodods R$ 450,00 prox ao 
atacadão sta Emilia  F:2468-9271/ 
99976-9738 

 CASA / MACEDO 2 CÔMODOS 
 Próximo Mercado Lopes. c/ ga-
ragem R$ 550,00 F: 2468-9271/ 
99976-9738 

 SOBRADO 
 2 qrts, sala, coz, 2 wc. Jd Adriana, 
tr c/ proprietário. F:99649-0595 

 CASA ASSOBRADADA 
 3qrts sendo 2 suítes, sl, coz, wc, 
a sv, quintal, 1vg c/ p automático 
R$1.600,00 c/ dep. Jd Paraventi. 
F:99210-7310/3456-5355 

 CASA VILA SÃO JORGE 
 Quarto, sala, cozinha, banheiro e 
área de serviço. R$750,00 c/ de-
pósito. F:99210-7310/3456-5355 

 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 

 SOBRADO COND. FECHADO 
 90mts², 3dorms. 1 suíte, 1wc, 1 la-
vabo, gar 2 autos, pisc, área lazer 
completa, port. 24hrs. R$380mil. 
Cocaia  F:96205-4173    

 CASA R$200MIL 
 3 dorms, 3 vagas. R$120Mil de 
entrada. Ac. auto como parte de 
pagamento. Direto c/ proprietário 
F:97572-3897 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 VENDE-SE 
 Campa de 3 gavetas empilhadas 
no cemiterio primaveras preço a 
comb tratar c/ Samuel F:2440-
6740 / 99543-2916 

 ÁREA INDUSTRIAL ZUP- 1 GUA-
RAREMA 
 C/ 41.629 m², 60km de SP, c/ en-
trada ofi cial p/ Dutra 200 metros 
de distância. R$62,00 o metro. 
F:(11)4693-1939/ (11)99965-6093/
(11)97337-3304. Creci 18.499 J. 
Email: contato@guararemaimo-
veis.com.br 

 SERVIÇOS 
 INFORMÁTICA 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 Manutenção de computadores, 
notbooks em geral. TX R$55,00 
Ac cartão. F:94672-8044whatsa-
pp/2026-1845 

 SAÚDE 

 MASSAGEM/DEPILAÇÃO 
 Manicure; Pedicure. F:98655-
6732 

     

   

EDITAL
Açoforte Comercial EI-
RELI,  es t a b el ec i da  à  A v .  
A r m a n do  B ei ,  1 . 7 7 4  -  V i l a  
N o v a  B o n s u c es s o ,  C E P  
0 7 1 7 5 - 0 0 0 ,  G u a r u l h o s /
S P ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  
0 7 . 4 6 8 . 8 4 4 / 0 0 0 1 - 0 0  e I . E .  
7 9 6 . 1 0 5 . 3 0 1 . 1 1 5 ,  c o m u n i -
c a  o  ex t r a v i o  de c a i x a s  c o n -
tendo notas fiscais de en -
t r a da ,  s a í da ,  c o m p r o v a n t es  
de p a g a m en t o  di v er s o s  e 
ex t r a t o s  b a n c á r i o s .

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

Para uma mente saudável, com 
maior capacidade de raciocínio,

concentração, memória, 
criatividade e autoestima.
BREVE EM GUARULHOS 

Para todas as idades
RESERVAS E INFORMAÇÕES:

F: 4970-8932 
97450-9773

Precisa-se de
VENDEDORES (as)

Região de
Guarulhos-SP

Acima de 18 anos
Fixo + Comissões
Empresa Nacional 

Cartão
(11) 2382-1338 ou  

(11) 2382-1346

REGISTRO CIVIL
1º SU BDISTRITO DE 

GU ARU LH OS
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

Bairro:  Jd. Guarulhos

Sidney  Pellicci Monteiro

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

Civil Brasileiro:

K acio Emanuel Matias de Souza, es-
tado civil solteiro, profi ssão operador 
de loja, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e um de maio de mil nove-
centos e noventa e cinco (21/05/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Manoel 
Maria de Souza e de Ana Lúcia Matias 
de Souza.
Carolina Sthefany  de Lima Maciel, 
estado civil solteira, profi ssão atenden-
te de restaurante, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia quatro de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/11/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Isaias Franco Maciel e de Ro-
sana de Lima avier.

odo o fi no iana  est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão cientista da compu-
tação, nascido em Distrito de Itaquera, 
São Paulo, SP no dia nove de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis 
(09/09/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Osvaldo liana e de Marlene 
Rufi no liana.
Franciele Cristina H ü ller, est a do  ci vi l  
divorciada, profi ssão administradora, 
nascida em Cascavel, PR no dia vinte 
e tr s de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (23/10/1986), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Stela Maris ller.

Lucas de Siq ueira, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia seis 
de agosto de mil novecentos e noventa 
e oito (06/08/1998), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jurandir enigno de Siquei-
ra e de Lucimeire da Silva Siqueira.
Erick a Caroline de Oliveira, est a do  
civil solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida em Floriano (Reg. 2º Ofício - Car-
tório Leal), PI no dia dezenove de maio 
de dois mil (19/05/2000), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Noe José de Olivei-
ra e de Alessandra Maria de Oliveira.

Jadson Fernandes dos Santos, esta-
do civil solteiro, profi ssão empreiteiro, 
nascido em Macaúbas (Reg. Ibipitan-
ga), A no dia vinte e cinco de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis 
(25/11/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Joaquim dos Santos e 
de Avandete Araujo Sant Ana de Car-
valho. 
Thaiane Soares Isidoro, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão engenheira civil, 
nascida em Apiaí, SP no dia treze de 
março de mil novecentos e noventa e 
tr s (13/03/1993), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Luiz Carlos Isidoro e de 
Ivanete Soares ezerra.

É liton de Lima Fernandes, es t a do  
civil divorciado, profi ssão supervisor 
de logística, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e sete de março de mil 
novecentos e noventa (27/03/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Valdemir 
Fernandes de Souza e de Maria Luisa 
José de Lima Fernandes.
Isabelle Camargo Luz, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão assistente de sac, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze 
de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (11/03/1995), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Valdec José Luz e de Apare-
cida Solange Santos Camargo Luz.

Alex Gilberto da Silva Pedroso, es t a do  
civil solteiro, profi ssão embalador, nasci-
do em São Paulo (Reg. Tucuruvi), SP no 
dia seis de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (06/03/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Gilberto Pedroso 
e de Maria Aparecida da Silva Pedroso.
Beatriz Aparecida de Oliveira Bertan, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de março de mil novecentos e noventa e 
oito (19/03/1998), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Adilson Jose ertan e de Creuza 
de Oliveira.

Deividson Oliveira dos Santos, esta-
do civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido em Duque de Caxias (Reg. 1º 
Distrito), RJ no dia vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(28/02/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Juraci Izidro dos Santos e de Maria 
da Conceição Oliveira dos Santos.
Gabrielle Rodrigues da Cruz, es t a do  
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Ibirapuera), 
SP no dia quatorze de julho de mil no-
vecentos e oitenta e sete (14/07/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Jorge Alves 
da Cruz e de Gilda Rodrigues da Cruz.

Matheus Martins de Andrade, es t a do  
civil solteiro, profi ssão aut nomo, nasci-
do em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP no dia dez de setembro de mil nove-
centos e noventa e quatro (10/09/1994), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Anto-
nio de Andrade e de Rosilda Martins de 
Lisboa Andrade.
Beatriz da Silva Abdala, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão auxiliar de vendas, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia quinze de abril de mil 
novecentos e noventa e oito (15/04/1998), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Anderson 
Mamede Abdala e de Regina Aparecida 
da Silva.

Rafael Pozena, es t a do  c i v i l  s o l t ei r o ,  
profi ssão farmac utico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia seis de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e sete 
(06/02/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ismael Pozena e de Maristela de ritto 
Dreher Pozena.
Paula Fuk uda Pereira, estado civil sol-
teira, profi ssão psicóloga, nascida em 
São Paulo (Reg. Alto da Moóca), SP no 
dia vinte e tr s de agosto de mil nove-
centos e oitenta e nove (23/08/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Emil Pereira 
e de Celina Fu uda Pereira.

Clay ton Tadeu Estevão dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão taxista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quator-
ze de março de mil novecentos e setenta 
e oito (14/03/1978), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Manoel Estevão dos Santos e de 
Maria élia.
Simone Oliveira da Silva, es t a do  c i v i l  
divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e setenta e sete 
(31/05/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Pereira da Silva Filho e de Edina 
Oliveira da Silva.

Leonardo Nascimento David Alves, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em São Paulo 
(Reg. Pirituba), SP no dia dezenove de 
maio de mil novecentos e noventa e seis 
(19/05/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alexandre David Alves e de Josefa Nas-
cimento dos Santos.
Lanilda da Silva Menê ses, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de setem-
bro de mil novecentos e noventa e oito 
(01/09/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Valmir Pires de Men ses e de Maria 
Francisca Valério da Silva.

Antonio Carlos Ferreira, estado civil di-
vorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Palmital, SP no dia cinco de outubro 
de mil novecentos e quarenta e nove 
(05/10/1949), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 

enedito ento Ferreira e de eatriz Go-
mes de Moraes.
Rosa Maria Mesq uita, estado civil di-
vorciada, profi ssão professora universi-
taria, nascida em Subdistrito ela Vista, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
fevereiro de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (24/02/1954), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Caetano Mesquita e de 
Lilia Mesquita.

Vinicius Fernandes de Souza Costa, 
estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Subdistrito Saúde, 
São Paulo, SP no dia doze de agos-
to de mil novecentos e noventa e um 
(12/08/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adilson Fernandes Costa e de Geracina 
do Carmo de Souza Costa.
Viviane Antunes da Silva, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP 
no dia quinze de março de mil novecen-
tos e noventa e seis (15/03/1996), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edinaldo Luiz da 
Silva e de Vanilde França Antunes.

Mateus de Arauj o Silva, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão operador de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
de outubro de mil novecentos e noventa 
e cinco (20/10/1995), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Isaias de Oliveira Silva e de 
Rita Mendes de Araújo Silva.
Ana Paula Silveira Rezende, estado ci-
vil solteira, profi ssão estagiária, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e seis (29/12/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Valber Antonio Rezende e de 
Reinilda José Silveira Rezende.

Jeferson da Silva Ferreira Lima, es-
tado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Distrito Ermelino Mata-
razzo, São Paulo, SP no dia nove de 
abril de mil novecentos e noventa e oito 
(09/04/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Ferreira Lima e de Cristina da Silva 

arboza.
Biatriz Q uirino, es t a do  c i v i l  s o l t ei r a ,  
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia seis de agosto de dois mil 
(06/08/2000), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Moises da Cruz Silva e de Rutilane Apa-
recida uirino.

Gilvandson Pergentino da Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão encarregado 
de transporte, nascido em Distrito Santo 
Ant nio dos Palmares, Palmares, PE no 
dia primeiro de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e tr s (01/01/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Daniel Luiz da Silva e 
de Genilza Pergentino Juvino da Silva.
Sandra Silva de Miranda, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão encarregada de sac, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quator-
ze de outubro de mil novecentos e seten-
ta e nove (14/10/1979), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Osvaldo Neves de Miranda e 
de Maria Lúcia da Silva Miranda.

Robson Pereira da Silva, es t a do  c i v i l  
solteiro, profi ssão assistente técnico, 
nascido em Ibicaraí, A no dia dez de 
abril de mil novecentos e setenta e sete 
(10/04/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Milton Gonçalves da Silva e de élia Pe-
reira dos Santos.
Adineuza Rosa Pereira, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Canarana, A no dia vinte e tr s de 
abril de mil novecentos e setenta e dois 
(23/04/1972), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Anésio Gomes Pereira e de Maria Rosa 
Pereira.

Rodrigo Y uk io Ok ano, estado civil sol-
teiro, profi ssão professor, nascido em 
Subdistrito Cerqueira César, São Paulo, 
SP no dia dezesseis de julho de mil nove-
centos e oitenta e um (16/07/1981), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Tsuguio O ano e 
de Cecilia Aparecida otto O ano.
Smirna Ortiz Cappelin, estado civil sol-
teira, profi ssão analista logístico, nascida 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (01/12/1982), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Osorio Cappelin e de Marilene 
Ortiz Cappelin.

José Edson Alves de Souza, estado ci-
vil solteiro, profi ssão alinhador de autos, 
nascido em Cupira, PE no dia dezenove 
de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e um (19/12/1981), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Silvano Alves de Souza e de Elza 

uitéria dos Santos.
Marinalva Ramos Duarte, es t a do  c i v i l  
solteira, profi ssão assistente administrati-
vo, nascida em Caraí, MG no dia quator-
ze de julho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (14/07/1985), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Francisco Pereira Duarte e 
de Ana Eliza Ramos dos Santos.

Daniel Antonio da Silva, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Dom Expedito Lo-
pes, PI no dia vinte de novembro de 
mil novecentos e noventa (20/11/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Francisco da Silva e de Jacinta Maria 
da Conceição.
Vanessa Ferreira da Silva, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão operador de máqui-
na, nascida em Picos (Reg. 3º Ofício), 
PI no dia cinco de outubro de mil no-
vecentos e noventa (05/10/1990), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de C ndido 
Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes 
Geralda da Silva.

Josias Gomes da Silva Jú nior, esta-
do civil solteiro, profi ssão mec nico de 
aeronaves, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e oito de agosto de mil no-
vecentos e noventa e oito (28/08/1998), 
residente e domiciliado em 2º Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Josias 
Gomes da Silva e de Maria do Socorro 
Marques da Silva.
Rute Martins Duarte, est a do  ci vi l  
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
agosto de dois mil e um (14/08/2001), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Edilson 
Martins Duarte e de Antonia Sinhá Sil-
va Duarte. 

Rodrigo Vieira de Arauj o, est a do  ci vi l  
solteiro, profi ssão técnico de telecomu-
nicações, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dezesseis de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e sete (16/08/1987), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de João 
Vieira de Araujo e de Maria Aparecida 
Abdo Vieira.
Andressa Castilho de Campos, esta-
do civil solteira, profi ssão recrecionista, 
nascida em Niterói (Reg. 2  ona), RJ 
no dia treze de dezembro de mil nove-
centos e noventa e um (13/12/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Carlos de Campos e de Marcia Castilho 
Carneiro de Campos

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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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




