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Pesquisa encomendada pelo HOJE ao Govnet/Opinião Pesquisa mostra que apenas 24% dos entrevistados são contra a 
mudança de gestão da autarquia; nesta terça-feira (2), os vereadores de Guarulhos deverão votar o projeto do Executivo

Maioria da população aprova a 
concessão do Saae para Sabesp
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‘PEGADINHA’: A cantora Anitta foi alvo de uma “pegadinha” em sua estreia no La Voz, a 
versão mexicana do The Voice, no domingo (30). Ela soltou vários palavrões em português
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‘PEGADINHA’:
versão mexicana do The Voice, no domingo (30). Ela soltou vários palavrões em português
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Prefeito Guti e escoteiros 
do Guaru participam da 
2a edição do GruAnimal
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Nesta segunda (1o), os vereadores 
deliberaram o projeto de concessão
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Jardim abandonado

Inaugurado há pouco mais de um ano, o jardim vertical da Avenida 23 de Maio, na 
capital paulista, apresenta folhas secas e sinais de abandono. Com 6 quilômetros de 
extensão, o local ainda mostra sinais de vandalismo e partes significativas dos painéis, 
antes cobertos por vegetação, estão áridos e existe muito lixo.

Mega Sena
Concurso n° 2083
29/09/2018
01 - 18 - 19 - 33 - 56 - 60

Lotofácil
Concurso n° 1717
28/09/2018 
01 - 03 - 04 - 05 - 07
08 - 09 - 10 - 11 - 14
15 - 21 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1905 
28/09/2018
02 - 08 - 13 - 15 - 19
25 - 28 - 29 - 30 - 49
52 - 53 - 59 - 66 - 68
71 - 76 - 89 - 91 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1846
29/09/2018
Primeiro sorteio 
14 - 17 - 28 - 37 - 39 - 46
Segundo sorteio
04 - 27 - 39 - 42 - 48 - 50

Federal
Extração n° 05323
29/09/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   65634         700.000,00
2º  54047           28.000,00 
3º  56384           26.000,00
4º  39962           22.000,00
5º  26911             20.040,00

William Moreira/AE[ artigo ]

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

Importunação 
sexual agora 
passa a ser crime

Após o advento da Lei 12.015/09 que unificou os 
crimes de estupro e atentado violento ao pudor, os 
juízes e tribunais passaram enfrentar a dura tarefa 
de enquadrar condutas contra a dignidade sexual 
de menor potencialidade no mesmo tipo penal da-
quelas de extrema gravidade. 

O agente, sendo homem ou mulher, que “desse 
um beijo forçado” em outrem, sendo do mesmo 
sexo ou oposto, que “passasse as mãos nas náde-
gas, ou outro órgão genital” de determinada pessoa 
sem o seu consentimento, constrangendo-a para 
satisfação de sua libido, enquadrava-se em qual 
tipo penal? 

Alguns magistrados entendiam que caracterizava 
estupro, outros defendiam a ocorrência de contra-
venção penal. A divergência jurisprudencial sobre 
temas tão graves, mas corriqueiros, trouxe insegu-
rança jurídica a nosso sistema penal, pois, alguns 
autores de condutas idênticas passaram a sofrer 
severas penas e outros se beneficiaram com a tran-
sação penal. 

Nos últimos anos a sociedade tem demonstrado 
indignação com casos veiculados pela mídia de 
homens que se masturbam em transporte público 
e com aqueles que se aproveita de ônibus e trens 
lotados para praticar atos libidinosos. 

A Lei 13.718/18 surgiu com o propósito de regular 
o sistema penal no sentido de aplicar penas pro-
porcionais aos crimes contra a dignidade sexual. 
Assim, cometerá o crime de importunação sexual, 
todo aquele, seja homem ou mulher, que praticar 
contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso 
com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a 
de terceiro. 

A nova lei pune ainda com a mesma pena de 
reclusão, de 1 a 5 anos, todo aquele que veicular 
fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que 
contenha cena de estupro ou que faça apologia ou 
induza a sua prática, ou, sem o consentimento da 
vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. 

A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é 
praticado por agente que mantém ou tenha mantido 
relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim 
de vingança ou humilhação. Em que pese algumas 
críticas, por ter retirado da vítima a opção de não 
autorizar o Estado a processar o autor do crime nos 
casos de crimes contra a dignidade sexual, a nova 
lei merece aplausos por impor freios à cultura do 
estupro e por trazer um tratamento mais adequado 
às condutas que não tenha caracterizado violência 
e grave ameaça à prática da conjunção carnal e 
outros atos libidinosos, dando proteção à liberdade 
sexual, sem aplicar o punitivismo exacerbado.

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.

Zuleide Drica da Silva
Espero que o prefeito Guti 
consiga, mesmo, pagar 
as verbas rescisórias para 
os ex-comissionados exo-
nerados no início do seu 
governo. Minha sobrinha 
é um deles. Acompanhei 
as dificuldades dela e se 
não fosse a família, teria 
até passado fome.
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Blitz da Lei Seca na cidade autua 
52 motoristas por embriaguez

Na última sexta-feira (28), 
a Secretaria de Transportes 
e Trânsito de Guarulhos 
(STT) obteve um novo 
recorde na ação fiscalizató-
ria e educativa de uma blitz 
integrada da Lei Seca em 
Guarulhos: 590 motoristas 
foram fiscalizados contra 
493 da última operação, 
que aconteceu entre 17 e 19 
de agosto passado.

Novamente foi utilizada 
a tecnologia do etilômetro 
passivo, que indica por luz 
vermelha ou verde se o mo-
torista está alcoolizado. Em 
caso de luz vermelha, ele é 
encaminhado para o exame 
de dosagem alcoólica. 
Isso agiliza o processo de 
fiscalização, pois se faz até 
seis testes por minuto.

Outra inovação foi a 
realização de testes expe-
rimentais para substâncias 
psicoativas. Em apenas um 
minuto, ele detecta se hou-
ve consumo pelo condutor 
desse tipo de substâncias 
nas últimas 48 horas.

Na ação integrada que 

também contou com a parti-
cipação da Polícia Rodovi-
ária Federal, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia Militar 
Rodoviária, Detran e GCM, 
participaram 65 policiais.

O resultado final da blitz 
realizada em quatro pontos 
da cidade (dois na Dutra, 
um na Ayrton Senna e outro 
na avenida Paulo Faccini) 
rendeu um total de  590 
veículos fiscalizados, 52 
autuações por embriaguez 
(nenhuma que atingisse os 
limites criminais), quatro veí-
culos recolhidos, 46 multas, 
4 documentos apreendi-
dos, 36 habilitações retidas 
e 165 exames toxicológicos 
realizados.

Durante a blitz foram 
distribuídos panfletos infor-
mativos sobre a Lei Seca 
e dados sobre acidentes 
provocados pelo uso de 
álcool ao volante. As ações 
serão realizadas periodica-
mente sempre procurando 
conscientizar os motoristas 
sobre o perigo de beber e 
dirigir.

Cartórios de Guarulhos concluem
a lacração das urnas eletrônicas
Antônio Boaventura

Desde a última quinta-
-feira (27), a Justiça Eleito-
ral do Estado de São Paulo 
iniciou em Guarulhos a ge-
ração de mídias, prepara-
ção e lacração das urnas 
eletrônicas. Trata-se de 
mais um dos procedimen-
tos com o objetivo de asse-
gurar a segurança e o sigi-
lo do voto para as eleições 
do próximo domingo (7). 

Das 114 mil urnas eletrô-
nicas que serão utilizadas 
no estado, cerca de 400 
delas estarão disponíveis 
na 278ª zona eleitoral, que 
estão recebendo os pro-
gramas com dados dos 
candidatos e dos eleitores 
da seção de votação. O 
HOJE acompanhou parte 
do processo. Após esse 
procedimento, 3% são se-
lecionadas por entidades e 
instituições presentes aos 
testes, sendo pelo menos 
uma por zona eleitoral.

“Primeiro a gente dá car-
ga de dados dos colégios 
e dos eleitores e depois 
lacra. Se na carga ocorrer 
algum problema ela nos 
avisa naquele momento. 
E caso tenha algum pro-
blema temos que trocar a 
urna ou fazer novamente 
a carga”, explicou Roberto 
Langanke, chefe do cartó-
rio eleitoral da 278ª zona 
eleitoral. 

Em seguida, é feita a la-
cração do compartimento 
de cada uma, com selo 
fabricado pela Casa da 
Moeda. O processo pode 
ser acompanhado por par-
tidos políticos, coligações, 
Ministério Público, Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) e eleitores interes-
sados. No entanto, na zona 
eleitoral 278, segundo La-
ganke, houve acompanha-
mento somente da OAB 
Guarulhos e do Ministério 
Público. 

“Quando a gente faz a 
carga estamos colocando 
sistemas que foram oficia-
lizados pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) no co-
meço de setembro. Você 
consegue garantir a auten-
ticidade dos programas e 
software, além de outras 
questões de segurança. É 
um processo muito impor-
tante”, concluiu. 

Com isso, todas as urnas, 

inclusive as de contingên-
cia (reserva) e as que vão 
receber as justificativas de 
ausência, estarão prontas 
para serem utilizadas no 
dia 7 de outubro, não po-
dendo haver mais nenhu-
ma alteração. Depois de 
preparadas e lacradas, as 
urnas só realizam opera-
ção em dia e horário de-
terminado, ou seja, na data 
definida para o pleito.
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Coleta e tratamento de esgoto feito pelo Saae 
são reprovados pelos entrevistados de 11 bairros

Além de conviver por mais 
de 30 anos com problemas 
no abastecimento de água, 
Guarulhos também conta 
com a ineficiência nos servi-
ços de coleta e tratamento 
de esgoto, que de acordo 
com o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) é 
de apenas 7,5% dos dejetos 
produzidos em toda cidade. 
Diante deste quadro, 58% 
dos entrevistados pelo 
instituto Govnet/Opinião 
Pesquisa reprovaram esta 
prestação de serviço da 
autarquia guarulhense.

Apenas 35% aprovam o 
serviço de coleta e trata-
mento de esgoto.

Tão logo a concessão seja 
aprovada pela Câmara, a 
Sabesp irá assumir o trata-
mento de esgoto da segun-
da maior cidade do estado 
de São Paulo, a partir das 
estações de tratamento São 
Miguel Paulista e Parque 
Novo Mundo, localizadas 
nas zonas norte e leste da 
capital paulista. Mas, para 
realizar os serviços propos-
tos, a empresa que passa 
a assumir o Saae, anunciou 

que fará os devidos investi-
mentos na infraestrutura.

Contudo, existe um acor-
do formalizado em meados 
de maio deste ano entre a 
administração pública e o 
Ministério Público Estadual 
(MPE) para que até o início 
do próximo ano a cidade 
possa tratar 15% do esgoto 
produzido. O acordo se deu 
após o prefeito Guti (PSB) 
realizar ampla negociação, 
que foi iniciada ainda em 
2017, com o promotor de 
Justiça Ricardo Manuel 

Castro.
Desde o início da atual 

gestão, o chefe do Exe-
cutivo demonstrou que o 
município não tinha condi-
ções de cumprir o Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado anteriormente 
com o Ministério Público 
do Estado, assinado entre 
2006 e 2009 pelos ex-
-prefeitos petistas Elói Pietá 
e Sebastião Almeida (hoje 
no PDT). 

Sem realizar os investi-
mentos necessários, ambos 

se comprometeram a che-
gar ao final de 2017 com 
80% de esgoto tratado, o 
que não aconteceu. Apesar 
da construção de três Esta-
ções de Tratamento de Es-
goto (ETEs) na cidade, com 
capacidade para tratar 50% 
dos dejetos produzidos, 
não houve investimentos 
em troncos coletores. Guti 
assumiu o governo em 1º 
de janeiro de 2017 com cer-
ca de 2% de esgoto tratado 
e conseguiu chegar ao final 
do ano passado a 7,5%.

Só 24% dos guarulhenses são contrários à 
concessão do Saae à Sabesp, diz pesquisa
Antônio Boaventura

Há 13 dias, o governador 
Márcio França e o prefeito 
Guti, ambos do PSB, 
assinaram acordo para 
que a Sabesp, companhia 
estadual, assuma a gestão 
do Serviço de Autônomo 
e Esgoto (Saae) pelos 
próximos 40 anos, cujo 
objetivo é solucionar o 
problema de abasteci-
mento de água e ampliar 
a coleta de esgoto neste 
período. 

A Câmara deverá votar 
nesta terça-feira (2) o pro-
jeto de lei do Executivo 
que consolida a conces-
são.

O HOJE encomendou 
pesquisa, realizada pelo 
Govnet/Opinião Pesqui-
sa para saber a opinião 
dos guarulhenses sobre 
a concessão. Foram en-
trevistadas 400 pessoas 

entre os dias 26 e 30 de 
setembro em 11 bairros da 
cidade, onde quase 70% 
dos moradores aprovam 
a concessão da autarquia 
para a empresa de capital 
misto. 

O índice de confiabilida-
de da avaliação é de 95% 
e sua margem de erro 
para mais ou para menos 
é de 4,9%.

Das pessoas ouvidas, 
67,6% disseram ser 
favorável à nova gestão 
da Sabesp na cidade em 
substituição ao Saae, 
que ao longo de 16 anos 
de governos do PT na 
cidade, viu sua dívida 
ter um acréscimo de 
1.500%, passando de R$ 
201.995.891,81 para quase 
R$ 3 bilhões, segundo da-
dos da própria autarquia.

Por outro lado, 24% 
disseram que a chegada 

da empresa de capital na 
cidade pode não atender 
as necessidades da popu-
lação. Contudo, de acordo 
com o governador de 
São Paulo, no prazo de 12 
meses Guarulhos não terá 
mais rodízio de água, já 
que existe um planejamen-
to para que investimentos 
de R$ 1,3 bilhão no abaste-

cimento da cidade e R$ 1,7 
bilhão em tratamento de 
esgoto, a fim de garantir 
100% até 2026.

Além da aprovação 
da maioria das pessoas 
entrevistadas, a pesquisa 
mostra também a insa-
tisfação em relação ao 
abastecimento de água, 
quando 49% dos entre-

vistados afirmaram que 
ocorre com frequência a 
interrupção no forneci-
mento em algum momen-
to do dia ou da semana. 
Outros 24% revelaram que 
este problema acontece 
com certa oscilação em 
suas residências ou esta-
belecimentos comerciais. 

Outro ponto que a 

pesquisa detalha é o 
descontentamento com os 
serviços prestados pelo 
Saae Guarulhos. 

A avaliação aponta que 
50% da população está 
insatisfeita com a presta-
ção de serviço por parte 
da autarquia responsável 
pelo abastecimento de 
Guarulhos.
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Concessão é deliberada e volta à 
pauta da Câmara nesta terça-feira

Antônio Boaventura

A Câmara deliberou 
nesta segunda (1º) em 
sessão extraordinária 
a proposta elaborada 
pelo prefeito Guti (PSB) 
para concessão do Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) para a 
Sabesp pelos próximos 
40 anos. O processo 
contou com o acompa-
nhamento de funcio-
nários da autarquia. A 
discussão sobre o tema 
continua nesta terça-
-feira (2) no Legislativo. 

Dentro da proposta 
também está à criação 
do Fundo Municipal de 
Saneamento Ambien-
tal e Infraestrutura. A 
proposta teve o apoio 
de 22 parlamentares 

e outras 4 que vota-
ram contra – Edmilson 
Souza (PT), Genilda 
Bernardes (PT), Rômulo 
Ornelas (PT) e Janete 
Pietá (PT).

Após passar por este 
processo, a suges-
tão apresentada pela 
administração pública 
será analisada por 
sete comissões parla-
mentares da Casa de 
Leis – Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa 
(CJLP), Administração e 
Funcionalismo Público, 
Desenvolvimento Urba-
no e Econômico, Meio 
Ambiente, Finanças e 
Orçamento, Defesa dos 
Direitos do Consumidor, 
e Obras. 
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Indeciso?
No santinho do Guti, falta apenas indicação para 

presidente. Indagado, diz que o PSB nacional está 
neutro. Entretanto, ele sabe que o governador 
Márcio França (PSB) apoia o tucano Alckmin…

Perfil
Se fosse para apostar, eu arriscaria que Guti vai 

votar em Alckmin (45) ou em Bolsonaro (17)...

Matutinos
Segundo enquete, 75% dos eleitores pretendem 

votar pela manhã, antes do almoço. Signifi ca que a 
boca de urna deverá acontecer mais intensamente 
das 8h às 13h…

A política como ela é
O valor do “lanche” para fazer boca de urna 

deverá fi car em R$ 70. Os candidatos a deputado 
que têm apoio de comissionados levam vantagem; 
não precisarão incentivar a infantaria…

Firmeza!
Vereadora 

de 1º man-
dato, Carol 
Ribeiro (MDB) 
está surpre-
endendo o 
meio político. 
E por um fator 
interessante: 
quando ela 
empenha a 
palavra, cum-
pre!...

A conferir
O secretário Americano (Serviços públicos), que 

teve em 2016 mais de 5 mil votos para vereador 
pelo PHS - mas não se elegeu - , cotado para se 
fi liar ao PSB...

Fiquem espertos
Golpe que cresce nas grandes cidades: falsos 

defensores de animais que mais querem angariar 
doações e votos que ajudar a causa...

Piada 
pronta!

O cabe-
leireiro 
Argentino 
foi demitido 
do cargo de 
assessor na 
Secretaria 
de Seguran-
ça. Ao saber 
que Argen-
tino havia 
declarado 
apoio ao 
ex-prefeito 
Pietá (PT), 
Guti deu-lhe uma tesourada. Detalhe: Argentino 
deveria estar careca de saber que isso poderia 
acontecer…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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[ bloco de notas ]

Prefeitura e Orquestra Jovem emocionam 
o público com Rock em Concerto

No último sábado (29), 
o público presente no 
Ginásio Fioravante Iervo-
lino vibrou com o Rock 
em Concerto, espetácu-
lo da Orquestra Jovem 
Municipal de Guarulhos. 
A atração, viabilizada por 
meio de parceria entre 
Prefeitura e a Associação 
Cultural Rock Guarulhos, 
ofereceu aos apaixonados 
por música uma apresen-
tação incrível, visceral, 
mágica e intensa para 
celebrar os 33 anos do 
Naja Motoclube. Durante 
os dois dias de evento, 
o motoclube arrecadou 
cerca de 5 mil quilos de 
alimentos, itens que serão 

doados ao Fundo Social 
de Solidariedade.

Para o subsecretário de 
Cultura, Adalmir Abreu, a 
apresentação da Or-
questra Jovem “brinda a 
expressividade artística 
da cidade, mostrando a 
riqueza da união de dife-
rentes linguagens e a for-
ça de entidades como o 
Naja Motoclube, parceiro 
da prefeitura em eventos 
como a motoromaria, 
durante a tradicional 
Festa de Nossa Senho-
ra de Bonsucesso, e o 
encerramento do Desfile 
Cívico de 7 de setembro, 
com os motociclistas da 
cidade”.

[ bloco de notas ]

Entre os dias 9 e 27 de ou-
tubro, o Adamastor Centro 
recebe o GuaruZen, evento 
sobre qualidade de vida 
com atividades para equilí-
brio da mente e do corpo, 
terapias alternativas, alimen-
tação saudável, exposições 
e apresentações artísticas. 
A entrada é gratuita e a 
classificação é livre.

Idealizado e realizado 

pela Agruppe (Associação 
dos Produtores de Eventos 
e Profissionais de Arte, 
Cultura e Entretenimento 
de Guarulhos), a iniciativa 
conta com o apoio cultural 
da Prefeitura de Guaru-
lhos e reúne coletivos de 
terapeutas, artistas, pontos 
de luz e cidadãos, além de 
parceiros, apoiadores e 
patrocinadores.

GuaruZen apresenta programação de 
atividades voltadas ao autoconhecimento

Prefeitura inicia recadastramento de 59 
funções autônomas nesta segunda-feira

A partir desta segunda-
-feira (1º), a Prefeitura de 
Guarulhos inicia o recadas-
tramento dos profissionais 
autônomos de 59 funções 
que tenham inscrição 
como pessoa física no 
Cadastro Fiscal Mobiliário 
(CFM). O prazo de renova-
ção, obrigatória, vai até o 
próximo dia 31 de outubro.

Para realizar o recadas-
tramento, o profissional 
autônomo deve apresen-

tar CPF, RG ou Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) em uma das unida-
des da Rede Fácil. Caso 
o profissional não compa-
reça no período indicado, 
sua inscrição cadastral 
será cancelada. Mais 
informações podem ser 
encontradas na portaria 
025/2018, da Fazenda, na 
edição do Diário Oficial do 
Município da última terça-
-feira, dia 25.

Após trabalho de lim-
peza e revitalização, a 
Prefeitura de Guarulhos 
entregou aos moradores 
do Jardim Santa Clara (rua 
Barbosa Ferraz), neste 
sábado (29), um espaço 
de lazer com 2,4 mil m2 
equipado com parquinho 
para crianças, campinho, 
área de estar e pomar. 
Antes da intervenção, a 
área costumava receber 
descarte irregular de 
materiais.

O projeto e a obra foram 
executados pela Secre-

taria de Meio Ambiente 
(Sema). Foram plantadas 
96 árvores nativas da 
Mata Atlântica, 2 mil m2 
, 490 m3 de terra, três 
mesas com banquetas, 
seis bancos curvos, três 
lixeiras, além de 20 m3 
concreto e 15 m3 de agre-
gado reciclado de dois 
tipos. As crianças, que 
antes encontravam ape-
nas sujeira no local, agora 
podem brincar sem riscos 
em brinquedos como es-
corregador, balanço triplo, 
gangorra tripla e gaiola.

Governo transforma área de descarte 
irregular em espaço de lazer

[ transparência ]

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
Pagamento ordinário de período de setembro/2018 
referente a gestão compartilhada em regime de 
cooperação mútua entre os participes e integração 
do hospital na rede regionalizada e hierarquizada de 
estabelecimentos de saúde que constituem o SUS- 
Guarulhos- SP.
VALOR: R$ 1.788.735,45

CONSÓRCIO ENPAVI/DP BARROS
Execução de obras viárias do Corredor Pimentas, 
com estações de transferência, corredor exclusivo e 
obras complementares.
VALOR: R$ 1.760.390,83

COMPEC GALASSO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA
Elaboração de projeto e execução de obras de pavi-
mentação, drenagem e contenção no loteamento Vila 
Nova Cumbica – 3ª e 4ª medição parcial – período 
01/04/2018 a 30/06/2018.
VALOR: R$ 392.835,49

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA 
MARIS
Prestação de serviços médicos hospitalares para a 
realização, em caráter emergencial de 200 cirurgias 
vasculares nos termos da portaria 1.294 de 25 de 
maio de 2017 do ministério da saúde, prorrogada 
pela portaria 163 de 19 de janeiro de 2018.
VALOR: R$ 228.159,68

BANCO DO BRASIL S.A.
Recebimento, transferências para a conta única do 
Tesouro do município, controle e pagamento dos 
depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não tri-
butários nos quais o município seja parte, bem como 
administração dos fluxos financeiros.
VALOR: R$ 208.025,17

COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA – EPP
Fornecimento de coletes de proteção balística femi-
nino.
VALOR: R$ 129.456,66

DIGITAL JUNDIAÍ LTDA
Locação de equipamentos reprográficos das unida-
des da Prefeitura de Guarulhos.
VALOR: R$ 92.749,00

DROGAFONTE LTDA
Fornecimento de naltrexona.
VALOR: R$ 77.679,00

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
Fornecimento de balão regulador de pressão, bomba 
de controle padrão e outros.
VALOR: R$ 75.000,00

EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 
LTDA – ME
Fornecimento de material de construção.
VALOR: R$ 41.345,00

* DADOS EXTRAÍDOS DA EDIÇÃO DO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO PUBLICADO NO DIA 
25 DE SETEMBRO DE 2018.

Fotos: divulgação

Famílias de Cumbica participam 
de mutirão do CadÚnico/Bolsa

O mutirão do Cadastro 
Único para Programas So-
ciais (CadÚnico) e Bolsa 
Família promovido pela 
Prefeitura no último sába-
do (29) atendeu 236 famí-
lias da região de Cumbica 
no CEU Jardim Cumbica. 
A ação da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social serviu para 
atualizar os dados cadas-
trais de beneficiários de 
programas sociais.

Ele incluiu também a 
inscrição de moradores 
em cursos profissiona-

lizantes do Programa 
Acessuas Trabalho, cujo 
objetivo é dar autonomia 
às famílias em situação 
de vulnerabilidade social 
e usuárias da Política de 
Assistência Social por 
meio da integração ao 
mundo do trabalho. A 
Prefeitura disponibilizou 
sessão de cinema gratuita 
e as famílias tiveram ainda 
a oportunidade de assistir 
gratuitamente o filme “Os 
Vingadores” no teatro da 
escola, enquanto aguar-
davam a vez.
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GruAnimal atrai 4 mil pessoas e 
pets ao Bosque Maia no domingo

Cerca de quatro mil 
pessoas participaram 
neste domingo, dia 30, 
da segunda edição do 
GruAnimal, evento rea-
lizado no Bosque Maia 
pela Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema), atra-
vés do Departamento de 
Proteção Animal (DPan). 
O prefeito Guti esteve no 
local conversando com o 
público presente, em com-
panhia do secretário Abdo 
Mazloum (Sema).

Das 9h às 13h, mil senhas 
para castração de cães e 
gatos foram distribuídas e 
mil vacinas  contra a raiva 
foram aplicadas. Durante 

o dia, 23 pets já castrados, 
vacinados e microchi-
pados foram adotados 
e agora estão em novos 
lares. Todos os serviços 
foram realizados gratuita-
mente. As cirurgias serão 
feitas posteriormente na 
sede do DPan, no Jardim 
Triunfo, onde os animais 
castrados também recebe-
rão microchip e Registro 
Geral Animal (RGA).

O evento teve o apoio 
do Grupo Escoteiro Guaru 
(198º SP), que tem o apoio 
da Prefeitura de Guarulhos 
e funciona aos sábados, a 
partir das 13h, na Cidade 
Mirim Ayrton Senna, no 

Parque Júlio Fracalanza, 
na Vila Augusta.

Para quem não compa-
receu no domingo, mas 
deseja adotar um amigo, 
o DPan mantém lista 
atualizada dos animais 
disponíveis no site da Pre-
feitura de Guarulhos, link: 
dpan.guarulhos.sp.gov.
br. Também é possível es-
colher pessoalmente seu 
novo cachorro ou gato, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h, ou aos sába-
dos, das 11h às 15h, na rua 
Santa Cruz do Descalvado, 
420 – Bonsucesso. Mais 
informações: 2436-3656 
ou 2436-3658.

Márcio Lino

Ulisses Carvalho

Três alunos que atea-
ram fogo em cadeiras na 
Escola Estadual Homero 
Rubens de Sá, localiza-
da na rua Ceará, n° 50, 
na Vila Galvão, foram 
suspensos por dano 
ao patrimônio público, 
segundo informou a 
Diretoria de Ensino de 
Guarulhos da região Sul. 
Os responsáveis pelos 
jovens teriam sido con-
vocados, porém, ainda 
não compareceram à 
escola.

“O conselho da escola 
se reunirá para deter-
minar ações a serem 

adotadas sobre o caso. 
A direção da escola 
registrou o boletim de 
ocorrência e os materiais 
danifi cados já foram re-
postos”, afi rmou em nota 
a Diretoria de Ensino. Na 
terça-feira (25), alunos do 
ensino médio da escola, 
teriam ateado fogo em 
cadeiras da sala de aula 
na hora do intervalo.

O fogo foi controlado 
por professores, se-
gundo informações de 
um aluno. Vídeos com 
imagens do vandalis-
mo circulam nas redes 
sociais.

No mês de agosto, os 

alunos alegaram ao HOJE 
que a biblioteca e o labo-
ratório utilizado para pes-
quisas estavam fechados, 
além de terem problemas 
nos períodos de chuva, 
já que grande parte da 
escola fi caria inundada. 
Em resposta, a Secretaria 
de Educação do Estado 
de São Paulo afi rmou que 
contratou uma empresa 
para analisar a situação 
e resolver o problema, 
além dos técnicos da 
Fundação para o Desen-
volvimento da Educação 
(FDE) que estão acompa-
nhando o caso, segundo 
a secretaria. 

Alunos que atearam fogo em cadeiras em
escola são suspensos por dano ao patrimônio
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Um dos principais emba-
tes da política de São Paulo 
nestas eleições promete 
acalorar o debate que a 
Rede Globo realiza nesta 
terça-feira (2), às 22h, entre 
os candidatos ao governo do 
estado, o último antes da vo-
tação em primeiro turno das 
eleições, no próximo domin-
go (7). Após o governador 
Márcio França (PSB), candi-
dato à reeleição, subir nas 
pesquisas, também cresceu 
a tensão entre ele e o can-
didato João Doria (PSB), ex-
-prefeito de São Paulo.

Assim aconteceu no sá-
bado (29), quando os can-
didatos se encontraram na 
TV Record e protagonizaram 
ataques mútuos, que ocorre-
ram em vários momentos do 
debate, antes e depois dele 
também.

Apesar dos momentos 
de bate-boca, o governador 
vem conseguindo apresen-
tar suas propostas ao elei-
torado de São Paulo, o que 

refletiu na última pesquisa 
Datafolha de intenção de 
voto, divulgada na sexta-fei-
ra (28), que demonstrou que 
Márcio França passou de 11% 
para 14%, seguindo tendên-
cia de alta e se aproximan-
do dos adversários – Doria, 

que oscilou negativamente 
1%, aparecendo com 25%, e 
Paulo Skaf (MDB), que man-
teve 22%; os dois estão tec-
nicamente empatados, uma 
vez que a margem de erro 
da pesquisa é de dois pontos 
porcentuais.

O ápice do embate entre 
os dois ocorreu na propa-
ganda eleitoral de Doria, 
no dia 22, quando o tucano 
utilizou uma imagem antiga 
de França, que era obeso e 
que emagreceu por conta de 
uma cirurgia feita em 2017 

para redução de estômago 
e, consequentemente, con-
trole de diabetes.

“Parecem dois candidatos 
diferentes, mas a história é 
uma só. Foi amigo e parti-
cipou do conselho político 
do Lula. E também apoiou 

o Haddad a pedido de Lula. 
O candidato Márcio França 
gosta de falar que é novo, 
mas não gosta de falar de 
suas velhas alianças com o 
PT”, atacou o tucano.

A peça publicitária pegou 
mal para o ex-prefeito e re-
percutiu mal nas redes so-
ciais. “Não se brinca com a 
doença dos outros. Quando 
você humilha as pessoas e 
fala assim, mostra todo o seu 
caráter. Mais respeito Doria”, 
reagiu França, também nas 
redes sociais.

Mediado pelo jornalista 
César Tralli, o debate da Glo-
bo desta terça será realizado 
nos estúdios da emissora em 
São Paulo e terá a participa-
ção de sete candidatos. O 
debate também será trans-
mitido ao vivo no G1.

Participam, além de Márcio 
França e Doria, Luiz Marinho 
(PT), Marcelo Candido (PDT), 
Paulo Skaf (MDB), Professora 
Lisete (PSOL) e Rodrigo Tava-
res (PRTB). 

Clima de guerra entre Márcio França
e Doria torna debates mais ‘quentes’

Os embates entre os candidatos ao go-
verno de São Paulo, Márcio França (PSB) 
e João Doria (PSDB), aumentam o clima 
da campanha eleitoral. Veja os principais 
momentos:

Doria afirmou que Márcio França preten-
dia criar taxas e questionou se ele era o 
“Márcio Taxa”, referência ao apelido “Mar-
taxa”, que colocou em Marta Suplicy (MDB) 
quando era foi prefeita de São Paulo. 

França alfinetou: “Tudo que o João fala 
parece marqueteiro, uma coisa tão falsa (...) 
Vou cobrar taxa de pessoas como você que 
pegou uma rua pública e adaptou para sua 
propriedade”.

Debate Record

“Você não é o dono do mundo”, reagiu 
Márcio França, ao ser chamado por Doria de 
“esquerdista”.

Idem

Márcio França questionou se o tucano 
tinha ciência sobre a quantidade de preca-
tórios devidos pelo Estado, e provocou: “Do-
ria acelera, mas s não engatar, o carro não 
anda”. Doria rebateu: “São Paulo precisa de 
boa gestão. O que você [França} não faz”.

Debate SBT

“Parecem dois candidatos diferentes, 

mas a história é uma só. Foi amigo e parti-
cipou do conselho político do Lula. E tam-
bém apoiou o Haddad a pedido de Lula. O 
candidato Márcio França gosta de falar que 
é novo, mas não gosta de falar de suas ve-
lhas alianças com o PT”, atacou o ex-prefeito 
João Doria em uma peça publicitária de 
campanha. “Não se brinca com a doença 
dos outros. Quando você humilha as pesso-
as e fala assim, mostra todo o seu caráter. 
Mais respeito Doria”, reagiu França, também 
nas redes sociais.

Peça publicitária de 
campanha/redes sociais

Ao responder pergunta de um jornalista 
sobre lei sancionada por França que limita 
a caça de javalis no Estado, o governador 
negou ter proibido a prática, e defendeu o 
controle. Doria, ao comentar, disse ter fica-
do “feliz” com a “mudança de posição” do 
governador, pois de acordo com ele, França 
teria proibido a caça. Márcio França reagiu 
de imediato: “Eu não mudei de ideia não, 
viu João? Quem muda de ideia aqui é você. 
Quarenta e três vezes você prometeu para 
mim e para todos os paulistanos que cum-
priria o mandato e seria o melhor prefeito 
de São Paulo. Não traio meus amigos, não 
mudo minhas posições e, acima de tudo, 
não traio o povo”.

Debate TV Bandeirantes

Embates entre os candidatos
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A menos de uma semana 
da eleição, o candidato a pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) 
subiu quatro pontos porcen-
tuais e chegou a 31% de in-
tenção de votos, segundo le-
vantamento Ibope/Estado/TV 
Globo divulgado nesta segun-
da-feira, 1, - seu patamar mais 
alto desde o início desta série 
de pesquisas. Em segundo 
lugar, o petista Fernando Ha-
ddad se manteve com os 21% 
registrados no levantamento 
anterior do instituto, divulgado 
no dia 26.

A seguir aparecem Ciro Go-
mes (PDT), que oscilou de 12% 
para 11%, e Geraldo Alckmin 
(PSDB), que manteve seus 8%. 
Marina Silva (Rede) passou de 
6% para 4%, sua taxa mais bai-
xa desde o início da campanha.

No universo dos votos to-
tais, a vantagem de Bolsona-
ro sobre Haddad aumentou 
de 6 pontos porcentuais para 
10 em cinco dias. Quando se 
considera apenas os votos 

válidos, ou seja, sem contar os 
brancos e nulos, o deputado 
e militar da reserva lidera por 
38% a 25%. Para vencer no 
primeiro turno, um candidato 
precisa obter 50% mais um 
dos votos válidos. Na simu-
lação de um segundo turno 
entre os candidatos do PSL e 
do PT, há um empate: ambos 
com 42%.

No quesito rejeição, o can-
didato do PSL segue líder, 
com 44%. Mas a quantidade 
de eleitores que não admitem 
votar em Haddad de jeito ne-
nhum deu um salto, passando 

de 27% para 38%.
O Ibope ouviu 3.010 eleito-

res, em 208 municípios, entre 
os dias 29 e 30 de setembro. 
A margem de erro máxima é 
de dois pontos porcentuais, e 
o nível de confiança, de 95%. 
Isso quer dizer que há proba-
bilidade de 95% de os atuais 
resultados retratarem o atual 
quadro eleitoral, considerando 
a margem de erro. 

Os contratantes foram o 
Estado e a TV Globo. O levan-
tamento foi registrado no Tri-
bunal Superior Eleitoral sob o 
protocolo BR-08650/2018. 

Bolsonaro sobe 4 pontos e vai a 
31%; Haddad tem 21%, diz Ibope

31% 21%
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Em sua estreia no ‘The 
Voice’ do México, Anitta 
é alvo de pegadinha

Anitta estreou como 
jurada no La Voz, versão 
mexicana do The Voice 
no último domingo, 30, e 
foi vítima de uma pegadi-
nha feita por Lele Pons, 
sua amiga. Lele colocou 
extintores de incêndio 
na cadeira de Anitta, que 

jogaram fumaça quando 
ela se virou. A cantora 
ficou surpresa e gritou 
vários palavrões em 
português - o momento 
foi compartilhado pelo 
perfil oficial do La Voz no 
Instagram. 

Anitta também come-

teu uma pequena gafe: 
em um momento, ela 
apertou o botão com o 
bumbum para um dos 
participantes e, quando 
se virou, viu que era um 
padre que estava can-
tando. Os outros jurados 
riram.

Luciano Huck com-
partilhou com os fãs 
um momento inusitado 
em seu Instagram nesta 
segunda-feira, 1º: um de 
seus cachorros passou a 
usar óculos. “A bicharada 
aqui em casa começou 
a semana com tudo”, 
escreveu o apresentador 
ao revelar que o cão-
zinho sofre com “sete 
graus de miopia”. Ele 
ainda simulou a voz do 
cãozinho em vídeo: “Eu 
sou míope, gente. Eu vou 
usar óculos!”

Após um profi ssional 
ajustar o óculos na cabe-
ça do cão, Huck excla-
mou: “Caraca, você tá 
enxergando tudo, cara?! 
Tá meio embaçado esse 
seu óculos, hein?”

Luciano Huck posta foto de seu cão 
usando óculos: ‘7 graus de miopia’

Reprodução Instagram

Clever Felix /AE
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Pelo 2º ano, o Prêmio Destaque Empresarial 
terá votação digital para bares e restaurantes

Está aberta, no site da 
ACE-Guarulhos, a votação 
para o Prêmio Compre em 
Guarulhos, categoria de 
voto popular do Prêmio 
Destaque Empresarial 
(PDE), que vai eleger o 
melhor estabelecimento 
da cidade, entre bares, 
restaurantes e entreteni-
mento.

Para votar, basta o 
público acessar o site da 
entidade (www.acegua-
rulhos.com.br) e, em 
seguida, abrir o banner da 
votação e escolher o esta-
belecimento que mais lhe 

agrada. São várias opções 
e, caso o estabelecimen-
to escolhido não esteja 
entre elas, é só clicar 
em “outros” e escrever o 
nome de preferência.

Este ano é a segun-
da vez que o prêmio é 
oferecido. Ano passado a 
vencedora foi a Empório 
Pizzas. O prêmio Compre 
em Guarulhos amplia a já 
tradicional premiação do 
PDE nas quatro cate-
gorias: micro, pequena, 
média e grande empresa. 
O evento vai, ainda, ho-
menagear personalidades 

e empresas locais que 
fi zeram a diferença em 
Guarulhos no último ano.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-
-Guarulhos, entidade 
idealizadora e realizadora 
do prêmio, o voto popular 
é de muita importância: 
“É um prêmio que refl ete 
a excelência na quali-
dade de atendimento, 
na entrega de valor ao 
consumidor. Sem contar 
que é o tipo de troféu que 
todo comerciante quer, 
que é o da preferência do 
público”, defi ne.

VOTAÇÃO: Para votar, basta acessar o site da entidade e, em seguida, abrir o banner da votação e escolher o estabelecimento que mais lhe agrada
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Espetáculo gratuito no Adamastor 
apresenta a gramática de forma 
lúdica e didática nesta 5a feira

Nesta quinta-feira dia 4 
de outubro, às 19h, o Teatro 
do Adamastor Centro 
apresenta Gramaticanto, 
espetáculo gratuito com 
canções originais e inédi-
tas, que de forma muito 
simples, clara e divertida 
comenta algumas das prin-
cipais regras da gramática 
da Língua Portuguesa. O 
espetáculo tem classifi ca-
ção livre.

Uso da crase, vírgula, 
plural, concordância verbo-
-nominal. Em tempos de 
Novo Acordo Ortográfi co, 

muitas pessoas têm dúvi-
das sobre a forma correta 
de se escrever algumas 
palavras e de acentuá-las. 
Foi pensando nisso que 
um grupo de professores 
e músicos se uniu para 
apresentar a gramática de 
um jeito bastante lúdico e 
didático.

Ao longo de todo o show, 
que tem aproximadamente 
60 minutos de duração, os 
artistas e cantores promo-
vem gostosa interação com 
o público, ensinando a pla-
teia a cantar as músicas e 

explicando algumas regras 
gramaticais presentes nas 
letras.

Divulgação

O DEPUTADO FEDERAL QUE LIMPOU O NOME

DEGUARULHOS
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E CONQUISTOU INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE:

O idealizador
do Projeto
UTI Guarulhos
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Toda Diferença.
Seu voto faz

Serviço:
Gramaticanto
Data: quinta-feira, 
4 de outubro
Horário: 19h
Local: Teatro do 
Adamastor Centro
Av. Monteiro Lobato, 
734 – Macedo – 
Guarulhos/SP
Entrada gratuita
Classifi cação livre
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[ horóscopo ]

Meu Namorado Perfeito

O Guarda-Costas

Globo, 14h50 Looking 
for Mr. Right. EUA. Comé-
dia. Direção: Kevin Con-
nor. Com Vivica Fox, Sa-
rah Lancaster Marcia 
Strassman. A escritora 
Annie Buttler, se sentin-
do mal com a separação, 
decide dar um novo rumo 
a sua vida na esperan-
ça de torná-la realidade. 

Ela escreve “Meu Geor-
ge”, um romance de fic-
ção que descreve seu so-
nho romântico com um 
cara perfeito, o imaginá-
rio George. Tudo se com-
plica quando um agente 
que deseja publicar o li-
vro planeja promover o 
lançamento com Annie 
ao lado de George. 

SBT, 23h15 The 
Bodyguard. EUA, 
1992. Romance. Di-
reção: Mick Jack-
son. Com Kevin 
Costner, Whitney 
Houston,. Frank 
Farmer (Kevin Cos-
tner), um renomado 
ex-agente do ser-
viço secreto ame-
ricano, é contrata-

do pela estrela do 
show business, Ra-
chel Marron (Whi-
tney Houston), 
quando ela enfren-
ta ameaças de um 
fã psicótico. Será 
que todo o profis-
sionalismo do guar-
da-costas Frank re-
sistirá à paixão por 
Rachel?

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

ISPU
NEGOCIATA
DLAVAVEL

PILARDVA

CMGABAR
VELUDOATE

GERADORES
LOBRND

DISSONANTE
CAABAGOA
EMZLZ

IMPACIENTE
FIAPOBREVE

CURRAD
COMPANHEIRO

Medida do
nível de

açúcar no
sangue

Item 
do reper-
tório do

humorista

"Abre-(?),
sésamo!",
frase de
Ali Babá

Escritor ro-
mântico de
"Noite na
Taverna"

Trato
comercial
que envol-
ve trapaça

Que pode
ser limpo
com água

"(?) Save 
the Queen",

o hino
inglês

Estrutura
vertical
de cons-
truções

(?)
Corbusier,
arquiteto
francês

Enaltecer
as quali-
dades de

Tecido de
aspecto
macio e
brilhante

Dispositi-
vos elé-
tricos de
hospitais

Música de
Caetano
Veloso
(MPB)

Novak
Djokovic,
tenista
sérvio

Mamífero
saltador
análogo 

ao coelho

Persegue
com vaias

(?) Belt, 
a região
do milho,
nos EUA

Antigo
território
português
na Índia

Máquina
usada na
produção
de tapetes

Permis-
são para
pilotar
aviões

Medida de 
compri-
mento

(símbolo)

A bomba
baseada
na fusão
nuclear

Alberto
Dines,

jornalista
carioca

Linha sol-
ta sobre 
a roupa
Colega

Que gera
falta de

harmonia

Inquieto

Templo
principal
do Islã,

em Meca

Diâmetro
(símbolo)
"Preços",
em IPCA

Principal
reduto
boêmio

Que se
aplica (no
que faz)

Trecho raso de rio

Inclusive;
também
Trabalho
artístico

Sigla das rodovias
federais

Adepto da doutrina
de Adolf Hitler

Impressionar os
ouvidosUm dos

mais famosos funks
de MC Marcinho

3/god. 4/corn — nazi. 5/apupa — caaba — piada. 6/atento. 9/glamurosa. 10/dissonante.

[ novelas ] 

virgem

Você terá a chance de 
fazer novos contatos. 
Seria uma boa ideia se 
concentrar nisso e en-
trar em detalhes. Você 
está cada vez mais em 
melhor forma e está 
definitivamente perse-
guindo seus objetivos 
principais. Você precisa 
beber mais líquidos.

Sua atitude faz com 
que você seja mais tei-
moso, mas isto está lhe 
trazendo boa sorte em 
questões financeiras. A 
mudança de ares ou de 
atividade recreativa viria 
no momento certo para 
lhe dar essa fuga, que 
será uma necessidade.

Se você permanecer 
fiel a si mesmo e fiel 
as suas ideias, você 
ficará de bom humor. 
Não ouça ninguém. O 
equilíbrio está a seu 
alcance e se você le-
var algum tempo antes 
de reagir, as coisas 
vão funcionar. Sua 
moral é a razão.

Você vai sentir uma 
grande necessidade 
de privacidade e, com 
isso, vai ganhar simpatia 
automaticamente. Você 
está em excelente 
forma mentalmente, 
mas seu corpo está 
exigindo a sua quota de 
descanso. 

Hoje o dia será muito 
animado. Os encontros 
serão agradáveis e re-
forçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar 
um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre 
a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

Chegou a hora de 
tomar uma decisão 
importante. Seu senso 
de liberdade interior 
o guiará no caminho 
certo. Você faria bem 
em lutar contra o tédio. 
Atualize suas ideias, 
faça uma pausa.

Aproveite o tempo 
para resolver bem os 
problemas que surgem. 
É hora de ir adiante. 
Você está em boa forma 
mental e se sentirá ener-
gizado o suficiente para 
ser capaz de aplicar o 
equilíbrio de forma inte-
ligente para suas ações, 
sem se desgastar.

Os primeiros sinais 
de sucesso lhe darão 
impulso hoje, mas 
não vá rápido demais. 
Você estará em exce-
lente forma durante 
todo o dia, apesar da 
falta de sono, que está 
aumentando. Estar 
cansado não é uma 
fraqueza.

Você precisa escapar 
de sua rotina e isso vai 
lhe trazer sorte! Novas 
experiências estão lhe 
esperando. Você vai 
sentir um entusiasmo 
renovado e está em 
grande forma geral, não 
exagere com qualquer 
coisa e você vai ser 
capaz de mantê-la.

Você não terá 
nenhum problema em 
se concentrar em seus 
pensamentos. Aproveite 
esta oportunidade para 
falar com as pessoas 
próximas a você. Você 
não vai sofrer crises de 
cansaço, desde que 
não acelere rápido 
demais.

O clima poderia ser 
tenso no aspecto emo-
cional. Você vai encon-
trar um equilíbrio, então 
começar a pensar. As 
circunstâncias são uma 
razão para manter sua 
vida privada separada. 
Não há nuvens à vista.

Sua crença em suas 
próprias ideias faz 
com que você seja 
teimoso do jeito certo! 
Isso será o resultado 
de algumas discus-
sões interessantes! A 
revisão que você está 
realizando é positiva, 
mas é mais cansativa 
do que você supunha.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Sem saber que é 
uma homenagem 
de Michael, Santia-
go se irrita com a 
música cantada por 
Tito. Talíssia sugere 
a Santiago que a 
música pode ter 
sido uma decla-
ração. Dandara 
conversa com Hugo 
sobre seu rela-
cionamento com 
Verena. 

Espelho da Vida
Cris fala com Ana 

sobre Júlia Castelo, 
e conta que Margot 
acredita que as 
duas estão ligadas. 
Alain, Bola e Danie-
la se preparam para 
a produção do filme 
sobre a história de 
Júlia. Josi afirma a 
Bola e Daniela que 
Mariane deve ser 
a protagonista do 
filme, no lugar de 
Cris. Alain surpre-
ende Cris e a pede 
em casamento.

O Tempo 
Não Para

Marocas tem um 
mau pressentimen-
to. Mazé conta a 
Miss Celine que 
não aceitaram 
Omar na escola. 
Um paramédico 
socorre Samuca 

e conclui que seu 
estado é grave. 
Emílio conta a Ama-
deu que Samuca 
está desaparecido. 
Carmen descobre 
que Samuca sofreu 
um acidente.   

Segundo Sol
Galdino consegue 

imobilizar Laureta, 
mas Rosa salva a 
cafetina. Laureta 
assassina Galdino 
na frente de Rosa. 
Beto conversa com 
Emily e acredita 
que a menina pode 
mesmo ser sua filha 
com Luzia. Ícaro fla-
gra Laureta e Rosa 
junto ao corpo de 
Galdino. Luzia se 
emociona quando 
Beto conta sobre 
seu encontro com 
Emily. Ícaro tenta 
convencer Rosa a 
se afastar de Laure-
ta e fugir com ele. 

Jesus
Cornélius e 

Goy reencontram 
Matheus. Jesus faz 
uma mulher cega 
voltar a enxergar e 
ajuda um casal de 
idosos. O Messias 
pede para João e 
Tiago buscarem 
um barco para que 
consiga falar me-
lhor com as pesso-
as. Escondidas de 
Caifás, Livona ajuda 

Judite a procurar 
um homem para 
tentar engravidar. 
Barrabás se abre 
com Adela e nega 
ter feito mal à Maria 
Madalena. Efraim 
aconselha Asisa a 
procurar Mateus, 
mas ela se recusa.   

Chiquititas
Vivi vai para uma 

nova sessão de 
fotos e descobre 
que Duda também 
foi chamado e que 
farão cliques juntos. 
Carol avisa Chico 
que irá junto com 
Bia conversar com 
Edgard. Marian pre-
senteia Maria com 
um vestido para a 
boneca Laura.    

As Aventuras 
de Poliana

Débora reclama 
para Salvador que 
os alunos não 
obedecem ordens. 
Hugo pergunta para 
Marcelo porque ele 
tirou nota baixa no 
trabalho de produ-
ção de um vídeo. 
Afonso chega e 
provoca Marcelo.  

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

NÃO PERCA A OPORTUNIDADE.

(á 5min. do Shopping Maia e Carrefour.) Av

Sua chance de morar no melhor da cidade.

IMÓVEIS À VENDA
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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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Artistas urbanos 
apresentam pinturas em 
exposição na Vila Galvão

Telas cheias de cores 
e alegria, que retratam a 
irreverência da arte urbana 
e sua expressão legítima: 
o grafi te.  Até o dia 4 de 
novembro, de terça a sába-
do, das 9h às 17h, o Centro 
Permanente de Exposições 
de Arte Professor José 
Ismael, na Vila Galvão, 
exibe “Visão das Ruas”, 
mostra de trabalhos de 
artistas urbanos da cidade 
de Guarulhos. A exposição 
tem entrada gratuita e 
classifi cação livre.

“Visão das Ruas” apre-
senta pinturas dos artistas 
urbanos Pato, Cyrackz, Jo-
tapê, Uebis, Spin, Savana, 
Beth, Hulk e Mosk, além 
de imagens do fotógrafo 
Cidão. A exposição conta 
com a exibição de painéis 
dos artistas, que no perío-
do da mostra se dedicam 
à pintura dos murais do 
Centro Permanente de 

Exposições e também reali-
zam instalações no espaço.

Em suas obras, os artistas 
exploram conceitos forte-
mente inspirados no Surre-
alismo, movimento artístico 
e literário surgido no início 
do século XX, cujas bases 
das criações foram forma-
das por sonhos, fantasias, 
devaneios, inconsciência e 
ausência de lógica. Nesse 
sentido, a exposição co-
letiva traz ao público uma 
forma diferenciada de olhar 
para as formas cotidianas 
e traduzi-las a partir de seu 
potencial de transforma-
ção.

De acordo com o artista 
Marcos Paulo Feliciano, o 
Pato, a exposição de traba-
lhos que têm sua origem 
nas ruas em uma galeria de 
artes abre espaço para que 
outras pessoas possam 
conhecer a arte urbana. 
“A arte urbana é a arte do 

século. Vejo a iniciativa de 
levar o grafi te para dentro 
de um espaço de exposi-
ções como algo bastante 
positivo, pois isso também 
promove a valorização e o 
reconhecimento do artista”, 
explica Pato.

exposição na Vila Galvão
Divulgação

Serviço:
Exposição Visão das 
Ruas
Data:  Até 4 de 
novembro
Horário: de terça a 
domingo, das 10h às 17h
Vernissagem: sábado, 
dia 22 de setembro, às 
19h
Local: Centro 
Permanente de 
Exposições de Arte Prof. 
José Ismael
Praça Cícero Miranda, 
s/nº – Vila Galvão – 
Guarulhos/SP
Entrada gratuita
Classifi cação livre
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Ronaldo de Souza Lima, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido em Campinas, SP no dia vinte e 
cinco de agosto de mil novecentos e 
setenta e nove (25/08/1979), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Gomes 
de Lima e de Antonia de Jesus Souza 
de Lima.
Laís Martins de Oliveira, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Santo André (Reg. 1º Subdistrito), 
SP no dia vinte e quatro de agosto 
de mil novecentos e noventa e três 
(24/08/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Celso Martins de Oliveira e de 
Darcy Maria de Oliveira. 

Igor Bessa Sousa, estado civil soltei-
ro, profi ssão conferente, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia cinco 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
um (05/06/1981), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Valdemar Sousa de Oliveira 
e de Enoete Bessa Sousa.
Eliete Pereira de Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Campo Maior (Reg. 
3ªCircunscrição, Teresina), PI no dia 
nove de agosto de mil novecentos e se-
tenta e quatro (09/08/1974), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Alves de Sousa 
e de Maria de Jesus Pereira de Sousa.

Elio Sadao Inoue Junior, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (01/07/1985), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Elio Sadao Inoue e de San-
dra Regina Pires.
Francine Correia Araujo Silva, esta-
do civil solteira, profi ssão assistente 
executivo, nascida em Subdistrito Be-
lenzinho, São Paulo, SP no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e um (02/02/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Gilberto Araujo Silva Junior 
e de Eliana Correia Araujo. 

Rafael Pedroso Pires Nunes, estado 
civil solteiro, profi ssão despachante 
operacional terrestre, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia quinze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e seis 
(15/11/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Gabriel Nunes e de Cristina 
Pedroso Pires Nunes.
Maria Carolina Pio de Morais, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nas-
cida em Subdistrito Santana, São Pau-
lo, SP no dia nove de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (09/10/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João 
Carlos de Morais e de Maria Benedita 
Pio de Morais. 

Paulo Vitor Pereira Mota, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia seis de 
março de mil novecentos e noventa e 
oito (06/03/1998), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Paulo Roberto Mota Silva e 
de Maguida Pereira Rosa.
Marina dos Santos Prado Panta-
leão, estado civil solteira, profi ssão 
cuidadora, nascida em Subdistrito In-
dianópolis, São Paulo, SP no dia vinte 
e três de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito (23/01/1998), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel de 
Oliveira Pantaleão e de Maria da Con-
ceição do Santos Prado Pantaleão.

Alexandre Donizeti Serafi m, estado ci-
vil divorciado, profi ssão músico, nascido 
em Mococa, SP no dia doze de setem-
bro de mil novecentos e setenta e seis 
(12/09/1976), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Donizetti Serafi m e de Marlene de 
Fatima Albano Serafi m.
Daniele Ramos Santiago, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Liber-
dade), SP no dia vinte e sete de janeiro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/01/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carlos Alberto de Souza Santiago e de 
Luciana Adelaide Ramos Santiago.

Evandro Gomes Barbosa, estado civil 
solteiro, profi ssão montador de estruturas 
metálicas, nascido em Monteiro (Reg. 
São Sebastião do Umbuzeiro), PB no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos 
e oitenta e oito (23/06/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Alonço Barbosa e 
de Helenilda Gomes Barbosa.
Patrícia Lopes Nunes, estado civil di-
vorciada, profi ssão microempresária, 
nascida em Mirandiba, PE no dia nove 
de novembro de mil novecentos e oi-
tenta (09/11/1980), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Pedro Lopes Sobrinho e 
de Maria do Socorro Nunes da Silva.

William dos Santos, estado civil soltei-
ro, profi ssão auxiliar de produção, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia três de 
abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(03/04/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francinete Santina dos Santos.
Camila do Amor Divino dos Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São José do Jacuípe, BA no dia vinte 
e dois de julho de mil novecentos e noven-
ta e três (22/07/1993), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Arnaldo Francisco dos Santos e 
de Damiana do Amor Divino Santos. 

Patrick Teodoro Gimenez, estado civil 
divorciado, profi ssão montador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (17/02/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Paulo Marcelo Gimenez e de Walquiria 
Teodoro da Silva.
Claudeci Maria de Souza, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Cubatão, SP no dia dezesseis de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e três (16/02/1983), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Jose Antonio de 
Souza e de Maria Lucia de Souza.

Thiago Tereciano, estado civil solteiro, 
profi ssão corretor de imóveis, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, São Paulo, SP no 
dia onze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (11/01/1983), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Valter Tereciano e de Maria 
Dulce de Almeida Tereciano.
Gláucia Aparecida Martensen, estado 
civil solteira, profi ssão corretora de imó-
veis, nascida em Guarulhos, SP no dia 
nove de novembro de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (09/11/1985), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Carlos Aparecido Martensen e 
de Genalva Cosmo da Silva Martensen. 

Valdeilson Paiva Carlos, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido em 
Coaraci, BA no dia vinte e sete de maio de 
mil novecentos e oitenta (27/05/1980), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Germano Gui-
lherme Carlos e de Estelita Paiva Rocha.
Margarida Pereira de Souza Quiri-
no, estado civil solteira, profi ssão au-
xiliar de serviços gerais 3, nascida em 
Paulo Afonso, BA no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e sessenta e 
seis (26/03/1966), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Sebastião José Quirino e 
de Quiteria Pereira de Souza Quirino.

Cosme Camilo de Castro Ferreira, es-
tado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de setem-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(27/09/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel Cícero Ferreira e de Rosalina de 
Castro Ferreira. 
Priscila de Souza Guerra, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Jacareí, SP no dia vinte e seis 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
seis (26/06/1986), residente e domiciliada 
em Jacareí, SP, fi lha de Manoel Rodrigues 
Guerra e de Zuila Alves de Souza Guerra.

Márcio da Silva Claudio, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente de manutenção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de agosto de mil novecentos e 
setenta e nove (24/08/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Marcos Claudio Neto e 
de Teresinha Reginaldo da Silva Claudio.
Elieneiva Licinio e Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
seis de novembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (16/11/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Lindomar Licinio e Silva 
e de Eliane Eugênia Fernandes e Silva. 

Adriano Martins de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(16/02/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Assis Martins de Souza e de Maria Apoli-
nário de Souza.
Rosana Noemi de Andrade, estado civil 
divorciada, profi ssão compradora, nas-
cida em Salto, SP no dia oito de novem-
bro de mil novecentos e setenta e seis 
(08/11/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Cristovão de Andrade e de Maria de 
Lourdes Leonardo de Andrade. 

Caique Macedo Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão separador de cargas, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Vila Maria), SP no dia primeiro de setem-
bro de mil novecentos e noventa e quatro 
(01/09/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Valdeci da Silva e de Maria das Graças 
Silva Macedo.
Raniela Matias de Moura, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zesseis de dezembro de mil novecentos 
e noventa (16/12/1990), residente e do-
miciliada em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Bezerra de Moura 
e de Marcylei Mariana Matias Moura.

Willians Eduardo da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia sete de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(07/07/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Eduardo Miguel da Silva e de Maria do 
Socorro da Silva.
Jessica Custodio de Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nasci-
da em Distrito São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e dois (06/01/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Domingos de Sousa e 
de Maria Custodio de Souza. 

Agnaldo José Vicente, estado civil sol-
teiro, profi ssão aeroportuário, nascido em 
Sbdistrito Jabaquara, São Paulo, SP no 
dia quatorze de março de mil novecentos 
e setenta e quatro (14/03/1974), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Francisco Freire Vicen-
te e de Lourença Coelho Vicente.
Alexandra Paiva da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão copeira, nascida 
em Triunfo, PE no dia primeiro de ju-
lho de mil novecentos e setenta e cinco 
(01/07/1975), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria do Carmo Paiva da Silva. 

Luiz Henrique Martins, estado civil di-
vorciado, profi ssão agente de segurança, 
nascido em Santo André, (1º Subdistrito), 
SP no dia primeiro de junho de mil nove-
centos e setenta e três (01/06/1973), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Moreira Mar-
tins e de Amalia Jeronimo Martins.
Ana Paula de Lima, estado civil sol-
teira, profi ssão vigilante, nascida em 
Subdistrito Consolação, São Paulo, SP 
no dia quatorze de junho de mil nove-
centos e oitenta e dois (14/06/1982), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José de 
Lima e de Odete Marangoni de Lima.

Leonel dos Passos Nascimento, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de carga, 
nascido em Subdistrito Liberdade, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(25/12/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Cirilo do Nascimento e de Adelaide Maria 
dos Passos Oliveira Nascimento.
Claudete dos Santos Caraça, estado 
civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (21/02/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Roberto Caraça e de Rita dos Santos.

Higor Gonçalves de Oliveira Meris dos 
Santos, estado civil solteiro, profi ssão ta-
peceiro, nascido em Subdistrito Santana, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
abril de mil novecentos e noventa e seis 
(24/04/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ricardo Meris dos Santos e de Patricia 
Kelly Gonçalves de Oliveira.
Iasmin Gomes Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Guaru-
lhos), SP no dia vinte e quatro de setem-
bro de dois mil e dois (24/09/2002), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Enemias 
Oliveira e de Vilma Gomes Coimbra. 

Felipe Giro de Aquino, estado civil sol-
teiro, profi ssão arquiteto, nascido em 
São Paulo, SP no dia onze de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(11/11/1988), residente e domiciliado em 
Subdistrito Alto da Mooca, São Paulo, SP, 
fi lho de Ary Dias de Aquino e de Lisete 
Giro de Aquino.
Cláudia Leone Liguori, estado civil soltei-
ra, profi ssão arquiteta, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezoito de outubro de mil 
novecentos e noventa (18/10/1990), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Genarino Liguori e 
de Silvana Leone Liguori. 

Gonçalo do Nascimento, estado civil 
solteiro, profi ssão carpinteiro, nascido em 
Batalha (Reg. 1º Ofício), PI no dia dezes-
seis de novembro de mil novecentos e 
setenta e dois (16/11/1972), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Manoel Pereira do Nasci-
mento e de Maria do Carmo Nascimento.
Maria Quiteria Gonçalves de Brito, 
estado civil viúva, profi ssão do lar, nas-
cida em Catende, PE no dia quinze 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
um (15/06/1981), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Arruda Pimen-
tel e de Lindalva Alves Gonçalves.

Fagner Sampaio de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão corretor, nascido em 
Ipiaú, BA no dia onze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e seis (11/08/1986), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Alípio Emídio 
de Souza e de Aloina dos Santos Sam-
paio.
Camila Carvalho Santos Silveira, es-
tado civil solteira, profi ssão recepcionis-
ta, nascida em Mogi das Cruzes (Reg. 
Subdistrito Ibirapuera, São Paulo), SP 
no dia vinte e três de novembro de mil 
novecentos e noventa e um (23/11/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Tupinambá 
da Silva Silveira e de Rosangela Carvalho 
Santos Silveira. 

Edson Conceição Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em 
Guarulhos, SP no dia seis de junho de mil 
novecentos e setenta e oito (06/06/1978), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Osvaldo Silva 
e de Joselita da Conceição Silva.
Joscilene da Silva Mendes, estado civil 
solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
Buerarema (Reg. Itatingui-Arataca), BA 
no dia três de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (03/01/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Gerenaldo Batista Men-
des e de Antonia da Silva. 

Anderson Toni Marques, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos e noventa e três 
(24/07/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Admilson Marcio Marques e de Elisabete 
Toni Marques.
Sheila Gomes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (01/05/1994), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Carlos da 
Silva e de Romilda Gomes Fonseca.

Decio Alessandro de Oliveira, estado 
civil divorciado, profi ssão corretor de imó-
veis, nascido em São Paulo (Vila Matilde), 
SP no dia dez de junho de mil novecentos 
e setenta e cinco (10/06/1975), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Decio Amauri de 
Oliveira e de Ivone Maranesi de Oliveira.
Rosemeire da Silva, estado civil di-
vorciada, profi ssão professora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia oito de 
janeiro de mil novecentos e setenta e 
três (08/01/1973), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Raymundo Pereira 
da Silva e de Rita da Conceição Silva.

Daniel Nascimento Beserra, estado ci-
vil solteiro, profi ssão assistente de trans-
porte, nascido em Diadema, SP no dia 
oito de junho de mil novecentos e noven-
ta e dois (08/06/1992), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Adailton da Costa Beserra e 
de Ana Alice Souza Nascimento.
Alobêned Alves Carvalho Souza, esta-
do civil solteira, profi ssão agente escolar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez 
de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (10/05/1995), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Fernando Alves de Souza 
e de Sonia Alves de Carvalho Souza.

Everaldo Mendes, estado civil divorcia-
do, profi ssão açougueiro, nascido em 
Santana de Ipanema, AL no dia vinte de 
setembro de mil novecentos e cinquenta 
e dois (20/09/1952), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Marina Mendes da Silva.
Josefa Ferreira da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Caetés, PE no dia vinte e oito de 
julho de mil novecentos e sessenta 
e dois (28/07/1962), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Jaime Ferreira 
da Silva e de Luiza Ferreira da Silva.

Wagner Martins dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão operador de carga, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e sete de dezembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (27/12/1994), resi-
dente e domiciliado em neste subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Martins dos 
Santos e de Valmira dos Santos Martins.
Larissa Cristina Campos da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão promotora 
de vendas, nascida em Socorro, SP no 
dia onze de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis (11/10/1996), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Messias 
Cordeiro da Silva e de Regiane Christina 
de Campos. 

Lincoln Fontes Salvador, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP no 
dia sete de dezembro de mil novecentos 
e setenta e seis (07/12/1976), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio de Souza Sal-
vador e de Maria Fontes Salvador.
Nataly Loza Galdino, estado civil sol-
teira, profi ssão balconista, nascida em 
Subdistrito Butantã, São Paulo, SP no 
dia dois de junho de mil novecentos e 
noventa (02/06/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Juan Loza Hidalgo e de Maria 
de Lourdes Galdino da Silva. 

Adeilson Nogueira Figueirêdo, estado 
civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido 
em Capistrano, CE no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e setenta e um 
(29/03/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Maria Figueirêdo e de Iolanda No-
gueira de Figueiredo.
Maria Aparecida Oliveira Paz, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de produ-
ção, nascida em Montes Claros, MG no 
dia vinte e três de agosto de mil novecen-
tos e setenta e seis (23/08/1976), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Melquiades Au-
guto Paz e de Terezinha de Oliveira Paz. 

André Moura Vieira, estado civil soltei-
ro, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (12/06/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jurandir Vieira e de Maria José 
de Moura Vieira.
Izabel Cristina de Sousa Martins, es-
tado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em Boa Viagem (Reg. Distrito 
Jacampari), CE no dia vinte e três de 
março de mil novecentos e noventa 
(23/03/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Edmilson Martins da Silva e de 
Antonia de Sousa Martins. 

Sergio Coelho Cassimiro, estado civil 
divorciado, profi ssão funcionário público 
municipal, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de abril de mil nove-
centos e setenta e um (25/04/1971), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Helio Cassimiro 
e de Maria de Moura Coelho Cassimiro.
Priscila Barbosa, estado civil solteira, 
profi ssão funcionária pública municipal, 
nascida em Subdistrito Vila Matilde, São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de mar-
ço de mil novecentos e setenta e oito 
(29/03/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Nelson Leite Barbosa e de Benigna Apa-
recida Duarte Barbosa. 

Danilo de Assis Pinto, estado civil di-
vorciado, profi ssão técnico de enferma-
gem, nascido em São Paulo (Tucuruvi), 
SP no dia sete de outubro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (07/10/1985), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de João 
Antonio Pinto e de Gloria de Assis Pinto.
Rosemeire Silva de Lima, estado civil 
divorciada, profi ssão técnica de enfer-
magem, nascida em Guarulhos, SP no 
dia oito de setembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (08/09/1984), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Silva de 
Lima e de Aura Gracinda de Lima. 

Daniel Barbosa da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão líder de setor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
setembro de dois mil (01/09/2000), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Daurivan Bar-
bosa da Silva e de Ivone Alves da Silva.
Jhennefer Ster da Silva Geronimo, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de reposição, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(28/12/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Gledson Elismar Geronimo e de 
Clarice Cordeiro da Silva. 

Raimundo Nonato, estado civil divor-
ciado, profi ssão mecânico, nascido em 
Itajubá, MG no dia quinze de fevereiro 
de mil novecentos e cinquenta e quatro 
(15/02/1954), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Hilda Ozório.
Dezinete Flores, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Corumbá (Reg. 2º Ofi cio), 
MS no dia dezesseis de novembro 
de mil novecentos e sessenta e seis 
(16/11/1966), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Luiz Flores e de Laurinda Con-
ceição Maia. 

Fernando Evangelista, estado civil 
divorciado, profi ssão líder de logistica, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, São 
Paulo, SP no dia nove de abril de mil no-
vecentos e oitenta e um (09/04/1981), 
residente e domiciliado em Biritiba-
-Mirim, SP, fi lho de Antonio Evangelista 
Filho e de Luzia Aparecida Evangelista.
Priscila da Silva Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (24/12/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Nilton de 
Santana Pereira e de Geni Ferreira da 
Silva Pereira. 

Peterson Fernando Canteiro Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e dois de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (22/10/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Sérgio Soares Silva 
e de Sandra Canteiro Silva.
Veronica da Silva Mendes, estado ci-
vil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Subdistrito Brás, São Paulo, SP no 
dia cinco de abril de mil novecentos e 
noventa e dois (05/04/1992), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João Mendes 
de Souza e de Rosineide Luiza da Silva. 

Weslen Carlos Alves Ferreira, estado 
civil divorciado, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Guarulhos, SP 
no dia nove de abril de mil novecentos 
e setenta e cinco (09/04/1975), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Zuleika Alves 
Ferreira.
Débora da Silva Leite, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia treze de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(13/07/1984), residente e domiciliada 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, 
fi lha de Alberlano Freire Leite e de Ilza 
Mara da Silva Leite. 

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.

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

Bairro: Jd. Guarulhos Sidney 
Pellicci Monteiro Faço saber 
que pretendem se casar e 

apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 
do Código Civil Brasileiro:
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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.

Celso Nakamura de Oliveira, esta-
do civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Guarulhos, SP no dia seis 
de novembro de mil novecentos e ses-
senta e sete (06/11/1967), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sebastião de 
Oliveira e de Arcilia Nakamura de Oli-
veira.
Inalda Celina Madio, estado civil di-
vorciada, profi ssão aposentada, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e quatro (29/12/1954), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Luiz 
Madio e de Nilza Rosa Madio. (CON-
VERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Eduardo Manoel da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão consultor técnico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e cinco de junho de mil novecentos e 
noventa e um (25/06/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Edson Manoel 
da Silva e de Elizama da Silva.
Dara Carvalho, estado civil solteira, 
profi ssão farmacêutica, nascida em 
Guarulhos, SP no dia sete de janeiro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(07/01/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Rogerio Epaminondas Carva-
lho e de Denise Franco de Assis. 

Luciano José da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Catende, PE no dia três de agos-
to de mil novecentos e oitenta e oito 
(03/08/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo 
José da Silva e de Maria das Neves 
da Silva. 
Lilian Kelly de Carvalho Gonçalves, 
estado civil solteira, profi ssão técnica 
em farmácia, nascida em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de março de mil novecentos e 
oitenta e três (22/03/1983), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Osvaldo Anto-
nio Gonçalves e de Terezinha de Fati-
ma de Carvalho Gonçalves. 

Victor Pereira Broisler de Olivei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor ambulante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de maio 
de mil novecentos e noventa e dois 
(07/05/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Rubens Pereira de Oliveira e 
de Rosana Pereira Broisler Oliveira.
Evely Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia doze de junho 
de mil novecentos e noventa e sete 
(12/06/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edilson Pereira de Jesus e de 
Jacineide Silva de Oliveira. 

Antonio Rogerio Rodrigues de 
Oliveira, estado civil divorciado, 
profi ssão comerciante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de junho 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(07/06/1975), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Albertino Rodrigues de Oli-
veira e de Maria Flora Rodrigues de 
Oliveira. 
Maria Cristina Correia da Silva, esta-
do civil divorciada, profi ssão cuidado-
ra, nascida em Jequié, BA no dia vinte 
e quatro de dezembro de mil novecen-
tos e setenta (24/12/1970), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Agnelo Correia 
da Silva e de Maria de Lourdes Silva. 

Yohannz Roseno Henrique Lima, esta-
do civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Ipatinga, MG no dia seis de setem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(06/09/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Geraldo Paulo de Lima e de Lucimar Hen-
rique de Lima.
Yanca Braga Quinteiro, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e noventa e seis (01/08/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Alcy Mendes 
Quinteiro e de Marivalda Costa Braga. 

Aparecido Ramos Chenalli, estado civil 
solteiro, profi ssão tecnólogo em logística, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, São 
Paulo, SP no dia trinta e um de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e cinco 
(31/03/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Chenalli e de Cleusa Maria Che-
nalli.
Sibele de Almeida Martinez, estado civil 
solteira, profi ssão gerente administrativo, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Consolação), SP no dia dez de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(10/12/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sidney Chiozzo Martinez e de Maria Perei-
ra de Almeida Martinez. 

Alexsandro Alves da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Paulo Afonso, BA no dia cinco de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(05/02/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Carlos Ferreira da Silva e de Charle-
ne Alves do Nascimento.
Daiane Sacramento Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão babá, nascida em 
Itabuna (Reg. 2º Ofi cio), BA no dia dez de 
janeiro de mil novecentos e noventa e seis 
(10/01/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luis Alberto Oliveira de Sousa e de Lilia 
Sacramento de Jesus. 

Marcos Moreira Yajima, estado civil di-
vorciado, profi ssão gerente de tecnologia 
da informação, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dezesseis de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e um (16/12/1981), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Wilson Jum Yajima 
e de Maria das Graças Moreira Yajima.
Livia Rodrigues de Assis, estado civil 
solteira, profi ssão médica, nascida em 
Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (18/11/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Lincoln de Assis Junior e de Silvia Regi-
na Rodrigues Leite de Assis. 

Andreson da Silva Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido em Paramirim (Reg. Rio do Pires), 
BA no dia vinte de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (20/01/1995), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Arnon Delmiro de 
Oliveira e de Elenita Trindade da Silva 
Oliveira.
Amanda Gabriella de Souza Leduc, 
estado civil solteira, profi ssão assessora 
comercial, nascida em São Paulo (Reg. 
Jaraguá), SP no dia vinte e cinco de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(25/04/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Matheus de Souza Leduc e de Telma Cris-
tina de Souza Leduc. 

Damião Gonçalves Alves, estado civil 
divorciado, profi ssão padeiro, nascido 
em Aguas Formosas, MG no dia doze de 
agosto de mil novecentos e setenta e qua-
tro (12/08/1974), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Elvino Alves do Nascimento e de Esteli-
na Gonçalves Alves.
Maria Cicera dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Pal-
mares, PE no dia cinco de abril de mil no-
vecentos e sessenta e nove (05/04/1969), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Maria Celina 
dos Santos. 

Marcos Theodoro Gouvêa, estado civil 
divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em Teresópolis, RJ no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (28/12/1965), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Scinésio Theodoro Gouvêa e de 
Carmem da Conceição Silva.
Aparecida Rosangela Silva Xavier, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), 
SP no dia doze de novembro de mil nove-
centos e sessenta e quatro (12/11/1964), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Hilario Xavier 
e de Lurdes Silva Xavier. 

Edvan Martins de Araujo, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de painel de 
controle, nascido em Porto Calvo, AL no 
dia dezessete de março de mil novecen-
tos e noventa e três (17/03/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Dorgival Martins 
de Araujo e de Elza Maria de Ataide.
Edirlene Maria da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Porto 
Calvo, AL no dia trinta de agosto de mil 
novecentos e noventa e três (30/08/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Elias Celes-
tino da Silva e de Eliane Maria da Silva. 

Gil Ricardo da Silva Moraes Filho, es-
tado civil solteiro, profi ssão administrador 
de empresa, nascido em Subdistrito Vila 
Maria, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de setembro de mil novecentos e noventa 
(26/09/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gil Ricardo da Silva Moraes e de Clarice 
Pereira da Silva Moraes.
Raissa Midori Arita Lobo de Miranda, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira 
civil, nascida em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
julho de mil novecentos e noventa e um 
(25/07/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Waldemar Lobo de Miranda Neto e de 
Sueli Massae Arita Lobo de Miranda. 

Giuliano de Carvalho Batista, estado 
civil solteiro, profi ssão eletricista de ma-
nutenção, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e dois de dezembro de mil nove-
centos e setenta e sete (22/12/1977), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Batista e de 
Maria do Amparo de Carvalho Batista.
Kelli Miranda Ferreira, estado civil divor-
ciada, profi ssão psicóloga, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de abril de mil 
novecentos e setenta e sete (11/04/1977), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Melquiades 
Alves Ferreira e de Edinar Miranda Fer-
reira. 

Rafael Rodrigues Gazzi, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de serviços, 
nascido em São Caetano do Sul, SP no 
dia vinte e um de novembro de mil nove-
centos e oitenta (21/11/1980), residente e 
domiciliado em São Caetano do Sul, SP, 
fi lho de Armando Gazzi e de Maria José 
Rodrigues Gazzi.
Jacqueline Staliano Marioto, estado civil 
solteira, profi ssão analista de laboratório 
pleno, nascida em Subdistrito Aclimação, 
São Paulo, SP no dia seis de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (06/04/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Wilson Mario-
to e de Maria Staliano Marioto. 

Everson Araujo dos Reis, estado ci-
vil solteiro, profi ssão auxiliar de solda, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Vila Nova Cachoeirinha), SP no dia vinte 
e cinco de outubro de mil novecentos e 
noventa e três (25/10/1993), residente e 
domiciliado em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Sidinei Teixeira dos Reis e de 
Jocélia Reis de Araujo dos Reis.
Graziele Santos, estado civil solteira, pro-
fi ssão professora, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de junho de mil no-
vecentos e noventa e cinco (25/06/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Cicero Santos 
e de Maria Deluzia Borges Santos. 

Maycom Emilio Tonelotti, estado civil 
divorciado, profi ssão técnico em enferma-
gem, nascido em Guarulhos, SP no dia 
seis de outubro de mil novecentos e oiten-
ta (06/10/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Sergio Tonelotti e de Suely Aparecida 
Quina Ferreira Tonelotti.
Priscila Ferreira Neves, estado civil di-
vorciada, profi ssão auxiliar operacional, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP 
no dia quinze de junho de mil novecentos 
e oitenta e dois (15/06/1982), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Ferreira das Neves e de Edna 
Maria de Castro. 

Marcos Antonio de Barros Junior, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia trinta e 
um de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (31/08/1977), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Marcos Antonio de Barros e de 
Maria Tereza Ferreira de Barros.
Alecsandra Lucas Pena, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia nove de março de mil no-
vecentos e setenta e nove (09/03/1979), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Filo-
meno Pena e de Helena de Paula Pena. 

Fernando Augusto Alves dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão policial civil, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Vila Matilde), SP no dia vinte e dois de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(22/07/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jair Augusto Alves dos Santos e de Edna 
Garcia dos Santos.
Aline Gonçalves de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão compradora, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP 
no dia doze de maio de mil novecentos e 
noventa e seis (12/05/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Arnaldo Flozon de Lima 
e de Debora Aparecida Gonçalves Bueno. 

Rafael Barbosa Molina, estado civil sol-
teiro, profi ssão empresário, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (28/02/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Paulo Sanches Molina e 
de Elena Barbosa Antonio Molina.
Camila Miyuki Nonaka, estado civil sol-
teira, profi ssão técnico de segurança do 
trabalho, nascida em Distrito São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP no dia vinte e cin-
co de abril de mil novecentos e noventa 
(25/04/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jorge Katosi Nonaka e de Tania Keiko 
Otsubo Nonaka. 

Milton Sotooka, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido em Extrema, 
MG no dia quinze de fevereiro de mil no-
vecentos e sessenta e cinco (15/02/1965), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Toshio 
Sotooka e de Masako Watanabe Sotooka. 
Neusa Sanae Watanabe, estado civil di-
vorciada, profi ssão secretária, nascida em 
São Paulo (Subdistrito Belenzinho), SP no 
dia dez de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (10/12/1966), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Yasukiyo Watanabe e de 
Chiyoko Hirahata. 

Rosdinei Fausto da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão segurança, nasci-
do em Distrito São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e sete 
(14/02/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Fausto da Silva e de Joana Paula 
da Silva.
Lucilene Pereira Dias, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de ja-
neiro de mil novecentos e setenta e sete 
(29/01/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Daniel Pereira Dias e de Esterlita Pereira 
Leite. 

José Carlos dos Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Lagarto (Reg. 2º Ofício), SE no dia vinte e 
nove de julho de mil novecentos e sessen-
ta e seis (29/07/1966), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Josefa dos Santos.
Alaíde Pereira de Santana, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Si-
mão Dias (Reg. 2º Ofício), SE no dia três 
de dezembro de mil novecentos e setenta 
e um (03/12/1971), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Nonato de Santana e de 
Nair Pereira de Santana. 

Bruno Ricard Nunes de Lima, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de má-
quinas, nascido em Arcoverde, PE no dia 
doze de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (12/02/1988), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Givanildo Bezerra de Lima e 
de Silvana Nunes da Silva.
Rafaela Regina de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de dezembro de mil novecentos e no-
venta e dois (17/12/1992), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Ozanam Tavares de Oliveira e 
de Helia Regina de Holanda Cunha. 

Douglas Lemos de Lira, estado civil 
solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e nove (24/02/1989), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Francisco Lemos 
de Lira e de Marisa Aparecida Benevento.
Carla Aparecida de Matos Almeida, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente de 
rh, nascida em Angra dos Reis, RJ no dia 
vinte e sete de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (27/01/1985), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Germano Candido de Al-
meida e de Ana Maria de Matos Almeida. 

Joe Carlos Martins Medeiros, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e nove 
(18/02/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Wagner Martins Medeiros e de Vicléria 
Botós Alves.
Erica Cecilia Moreira da Silva, estado 
civil divorciada, profi ssão técnica de en-
fermagem, nascida em Subdistrito Vila 
Madalena, São Paulo, SP no dia seis de 
maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(06/05/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Wilson Moreira 
da Silva e de Eliana Lopes de Souza da 
Silva. 

Gabriel Gomes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezoito 
de janeiro de dois mil (18/01/2000), re-
sidente e domiciliado em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Josias Gomes da 
Silva e de Maria do Socorro Marques da 
Silva.
Nayara Keli da Silva Ferreira, estado ci-
vil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
dezembro de dois mil e um (27/12/2001), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Genilton 
Ferreira de Souza e de Michelle da Silva 
Ferreira. 

Reinaldo Lopes Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão policial militar, nascido 
em São Paulo (Reg. Distrito Ermelino 
Matarazzo), SP no dia vinte e dois de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e sete 
(22/10/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luiz Carlos Pereira e de Ana Lopes 
Pereira.
Nicole Ariane Barboza Guimarães, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezesseis de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e sete (16/02/1987), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Waldir de Jesus 
Guimarães e de Zilma Barboza. 

Tarcísio Tavares Machado Júnior, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
obras, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de junho de mil novecentos e 
noventa e um (19/06/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Tarcísio Tavares Macha-
do e de Iolanda Aparecida Arantes.
Danielly Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em Santo André (2º Sub-
distrito), SP no dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/05/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cicero Pereira da Silva e de Maria Silva 
dos Santos. 

Anderson Pionorio de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão autonomo, nasci-
do em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, 
SP no dia trinta de novembro de mil no-
vecentos e noventa e dois (30/11/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jaimilson 
Pereira de Oliveira e de Sandra Andrea 
Pionorio.
Mayara Franco e Silva, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia seis de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(06/05/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Dagoberto Januario de Assis Franco e de 
Sandra Regina da Silva Franco. 

Moisés de Melo, estado civil solteiro, 
profi ssão líder de estoque, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de ju-
lho de mil novecentos e noventa e três 
(17/07/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Maria Helena de Melo Nascimento. 
Talia Alexandre de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quinze de agosto de mil novecentos e 
noventa e sete (15/08/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Francisco de Lima 
e de Maria de Fatima Alexandre da Silva. 

Hédio Costa Santos, estado civil soltei-
ro, profi ssão motorista, nascido em Jeni-
papo, Francisco Badaró, MG no dia oito 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e três (08/09/1983), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José de Sousa Costa e de Maria 
Batista Santos Costa.
Elaine Aparecida da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão baba, nascida em Jeni-
papo de Minas, MG no dia dezesseis de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(16/06/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Aparecida Alves da Silva. 

Flávio Faustino Ribeiro, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico de usina-
gem, nascido em Guarulhos, SP no 
dia cinco de maio de mil novecentos e 
oitenta e três (05/05/1983), residente e 
domiciliado em 2º Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Faustino Ribeiro 
e de Maria Cicera dos Santos Ribeiro.
Mayara Arrelaro de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão contadora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
dois de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (22/02/1994), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Márcio de Sou-
za e de Vera Lúcia Arrelaro de Souza. 

Douglas de Oliveira Alves, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de loja, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Ce-
sar, São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de abril de mil novecentos e noventa e 
dois (28/04/1992), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Alves Neto e de Quite-
ria de Oliveira Alves.
Gabrielly Ferreira Guimarães, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de abril de mil novecentos e noventa e 
cinco (28/04/1995), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Teodoro Guimarães 
Sobrinho e de Ivanêde Ferreira Gui-
marães. 

Thiago Alves dos Reis, estado civil 
solteiro, profi ssão fotógrafo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia sete de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e 
cinco (07/10/1995), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Carlos Alexandre Gonçal-
ves dos Reis e de Adriana Alves dos 
Reis.
Thalia Alves Rodrigues da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em Distrito Erme-
lino Matarazzo, São Paulo, SP no dia 
dezesseis de maio de mil novecentos 
e noventa e sete (16/05/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jose Rodrigues 
da Silva e de Maria Jose Alves da Silva. 

Ivaldí Rodrigues da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Lagoa dos Gatos, PE no dia deze-
nove de julho de mil novecentos e se-
tenta (19/07/1970), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Irineu Rodrigues da Silva e 
de Gercina Maria da Conceição.
Joelma Silva de Farias, estado civil 
solteira, profi ssão laquitarista, nascida 
em Arapiraca, AL no dia sete de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e cinco 
(07/12/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Joel Leite de Farias e de Maria 
do Carmo Nascimento Silva. 

Alcimá Santana Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Firmino Alves, BA no dia sete de agos-
to de mil novecentos e sessenta e oito 
(07/08/1968), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alcides Moreira Santos e de Maria Zilda 
Sales Santana.
Edinéia Ferreira da Conceição, estado 
civil solteira, profi ssão vigilante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte de setem-
bro de mil novecentos e setenta e seis 
(20/09/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Orlando Ferreira da Conceição e de Gení 
Fátima de Souza Conceição. 

Renan Santos de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado de escri-
tório, nascido em São Paulo (Reg. Sub-
distrito Liberdade), SP no dia treze de 
julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(13/07/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Bernardo de Oliveira e de Maria do 
Carmo Santos de Oliveira.
Fernanda Leandro dos Santos, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia treze de junho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(13/06/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Erasmo Barbosa dos Santos e de Joana 
Leandro de Lima. 

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

Bairro: Jd. Guarulhos Sidney 
Pellicci Monteiro Faço saber 
que pretendem se casar e 

apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 
do Código Civil Brasileiro:
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Murillo Silva Sanches, estado civil sol-
teiro, profi ssão instrumentador cirurgico, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Alto da Mooca), SP no dia quinze de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e nove 
(15/06/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Renato San-
ches Junior e de Maria Aparecida Silva 
Sanches.
Laís Araújo Costa, estado civil solteira, 
profi ssão analista de processos e ope-
rações, nascida em Guarulhos, SP no 
dia cinco de agosto de mil novecentos 
e noventa e quatro (05/08/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Dagnobaldo 
Marques Costa e de Vanusa Silva Araú-
jo Costa. 

João Souza Bastos, estado civil sol-
teiro, profi ssão injetador, nascido em 
Ibirataia, BA no dia quatorze de agos-
to de mil novecentos e setenta e seis 
(14/08/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Sou-
za Bastos e de Maria Antonia de Souza.
Jessica Graciana Pereira Gomes, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em União dos Palma-
res, AL no dia vinte e nove de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(29/09/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Benedito Gomes e de Ro-
sângela Pereira Gomes. 

Wellington Monteiro da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de logís-
tica, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (24/04/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Montei-
ro da Silva e de Sibele Cristina da Silva.
Thaiz Piza de Alexandre, estado civil 
solteira, profi ssão analista de CRM, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e cinco de julho de mil novecentos e 
noventa e quatro (25/07/1994), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Marcelo Giles 
de Alexandre e de Inês Aparecida Piza 
Alexandre. 

Antonio Benedito de Souza Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Subdistrito Pi-
rituba, São Paulo, SP no dia dezenove 
de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(19/01/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Benedito de Souza e 
de Solange Goreti Klaumann de Souza.
Daniela Aparecida Campos, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (25/06/1981), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Domin-
gos Manoel Campos e de Maria Cleide 
Campos. 

Felipe Letizio Carvalho, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em São Paulo (Reg. 
Itaquera), SP no dia vinte e três de mar-
ço de mil novecentos e noventa e dois 
(23/03/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Fernando Rodrigues Carvalho e 
de Meire Cristina Letizia Carvalho.
Gabriela Lais Ramires dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão analista 
de planejamento, nascida em Subdistri-
to Santana, São Paulo, SP no dia vinte 
e três de janeiro de mil novecentos e 
noventa e dois (23/01/1992), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Candido 
dos Santos e de Leda Maria Ramires de 
Oliveira. 

Ranieli Candido de Carvalho, 
estado civil solteiro, profissão con-
tador, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e sete de setembro de 
mil novecentos e noventa e três 
(27/09/1993), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Josué Teixeira de Carva-
lho e de Rosilda Maria Candida de 
Carvalho.
Thayná Carolliny Scarcella Ferrei-
ra, estado civil solteira, profissão au-
ditora, nascida em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Tucuruvi), SP no dia vinte 
e nove de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e sete (29/01/1997), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Marcos William Alves Ferreira e de 
Ariane Aparecida Scarcella Ferreira. 

Ricardo Fracalossi, estado civil 
divorciado, profissão conferente, 
nascido em Bauru, SP no dia nove 
de dezembro de mil novecentos e se-
tenta e quatro (09/12/1974), residen-
te e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Ariovaldo 
Fracalossi e de Lucia Parra Alves 
Fracalossi.
Eliana Augusto Soares, estado civil 
divorciada, profissão lavradora, nas-
cida em Itaquaquecetuba, SP no dia 
seis de agosto de mil novecentos e 
oitenta e três (06/08/1983), residente 
e domiciliada em Caracol, PI, filha de 
José de Jesus Soares e de Selma 
Regina Augusto Soares. 

Kennedy de Almeida Rodrigues, 
estado civil solteiro, profissão ana-
lista de processos junior, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
novembro de mil novecentos e oi-
tenta e oito (26/11/1988), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Alfredo 
Rodrigues e de Vilma Martins de Al-
meida Rodrigues.
Karine Gonçalves Galdino, estado 
civil solteira, profissão encarregada, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de maio de mil novecentos 
e noventa (19/05/1990), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de José Vanildo 
Galdino dos Santos e de Edileuda 
Ferreira Gonçalves. 

Arthur Keinishi Amamoto Martins, 
estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro civil, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de abril de mil 
novecentos e noventa (25/04/1990), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Luiz Claudio Martins e de Marlene 
Akiko Amamoto Martins.
Mayara Souza Bonamichi, estado 
civil solteira, profissão compradora, 
nascida em Subdistrito Vila Guilher-
me, São Paulo, SP no dia onze de 
setembro de mil novecentos e oiten-
ta e nove (11/09/1989), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Marco Antonio Bonamichi e de 
Ivete de Souza Bonamichi. 

Fernando Nascimento Rodrigues 
de Souza, estado civil solteiro, pro-
fissão escrevente técnico judiciário, 
nascido em Barra do Piraí, RJ no dia 
dezessete de abril de mil novecen-
tos e noventa e três (17/04/1993), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
João Carlos Rodrigues de Souza e 
de Jeise Meire Nascimento Rodri-
gues de Souza.
Andreia de Oliveira Marques, esta-
do civil solteira, profissão assistente 
comercial, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de outubro 
de mil novecentos e noventa e um 
(25/10/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Milton Marques e de 
Maria Helena de Oliveira Marques.

Luis Fernando Fernandes, estado 
civil solteiro, profissão porteiro, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e seten-
ta e dois (05/07/1972), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Italo Apare-
cido Fernandes e de Irene Mangulim 
Fernandes.
Joelma Aparecida da Rocha, esta-
do civil divorciada, profissão enefer-
meira, nascida em São Paulo, SP no 
dia quatorze de maio de mil novecen-
tos e setenta e cinco (14/05/1975), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Joaquim Leopoldino da Rocha e de 
Maria de Lourdes da Rocha. 

Italo Santana Paiano, estado ci-
vil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo 
(Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e noventa e sete 
(29/03/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Cloves Luis Paiano e de Ro-
sangela dos Santos Santana Paiano.
Letícia Nathalía de Almeida, esta-
do civil solteira, profissão esteticista, 
nascida em Pirajuí (Reg. Presidente 
Alves), SP no dia cinco de dezembro 
de mil novecentos e noventa e sete 
(05/12/1997), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Marcelo de Almeida 
e de Jezailma Araújo Rodrigues de 
Almeida. 

Douglas Araújo Ferreira, estado ci-
vil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em São Paulo (Reg. Sub-
distrito Tucuruvi), SP no dia vinte e 
quatro de março de mil novecentos 
e noventa e quatro (24/03/1994), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Narciso Dourado Ferreira e de Nair 
Lima de Araújo.
Jéssica da Silva Conceição, esta-
do civil solteira, profissão técnica de 
laboratório, nascida em Subdistrito 
Bela Vista, São Paulo, SP no dia 
trinta de agosto de mil novecentos 
e noventa e quatro (30/08/1994), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Osvaldo da Conceição e de Sonia 
Maria da Silva Conceição. 

Augusto Cesar de Oliveira Pedro, 
estado civil solteiro, profissão me-
troviário, nascido em Distrito São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de novembro de 
mil novecentos e noventa e um 
(26/11/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Antonio Poli Pedro e de So-
nia Maria de Oliveira.
Bruna Santos de Carvalho, estado 
civil solteira, profissão advogada, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
oito de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (08/11/1989), resi-
dente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de José 
Alves de Carvalho Filho e de Vander-
li dos Santos Carvalho. 

David Lima de Medeiros, estado 
civil solteiro, profissão cabeleireiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito (06/01/1998), residen-
te e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Carlos 
Antonio de Medeiros e de Maria das 
Dores Lima.
Sthefani da Silva Ferreira, estado 
civil solteira, profissão recepcionis-
ta, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezessete de janeiro de dois mil 
(17/01/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Mauro Ferreira e de Umbeli-
na Maria da Silva Ferreira. 

Alessandro Gomez Santiago Si-
mões, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de dezembro de mil novecentos e 
noventa (27/12/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Antonio Car-
los Simões e de Suelí Gomez San-
tiago Simões.
Virginia Christine Baya Cesar, es-
tado civil solteira, profissão analista 
de sistemas, nascida em Subdistri-
to Nossa Senhora do Ó, São Pau-
lo, SP no dia vinte e seis de maio 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(26/05/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Paulo Cesar e de Virginia Eli-
zabeth Baya Cesar. 

Airton Duarte Bastos, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nasci-
do em Várzea Alegre, CE no dia onze 
de outubro de mil novecentos e no-
venta e oito (11/10/1998), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Luis Alves 
Bastos e de Regina Oliveira Duarte.
Natali Dias dos Santos, estado ci-
vil solteira, profissão do lar, nascida 
em Fortaleza (Reg. Distrito Antonio 
Bezerra), CE no dia três de maio 
de mil novecentos e noventa e nove 
(03/05/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Edmar dos Santos Dias e de 
Maria Conceição dos Santos. 

Alessandro Nagano, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia oito de setem-
bro de mil novecentos e setenta e três 
(08/09/1973), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Oscar Nagano e de Massako Aoki 
Nagano. 
Mirian Faustina Silva, estado civil 
solteira, profi ssão gerente de loja, nas-
cida em Pitangui, MG no dia quinze de 
maio de mil novecentos e setenta e oito 
(15/05/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Antônio Faustino e de Luci Moreira 
da Silva. 

Edvaldo do Carmo Bonate, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Salvador, BA no dia cinco de junho 
de mil novecentos e cinquenta e dois 
(05/06/1952), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco de Souza Bonate e de Eulina 
do Carmo Bonate.
Solangé Varella Silva Nascimento, 
estado civil viúva, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de junho de mil 
novecentos e setenta e um (26/06/1971), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Diogenes 
Lucindo Silva e de Dircelei Varella Silva. 

William Regis Marqueson Faustino da 
Fonseca, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quinze de dezembro de mil novecentos 
e noventa e sete (15/12/1997), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Reinaldo Pereira da 
Fonseca e de Maria Aparecida Faustino.
Vitoria Maria de Paiva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia doze de setembro de 
dois mil (12/09/2000), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Damião de Paiva e de 
Margarida Maria de Paiva. Wellington 

Apolonio Santos da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Iguape, SP no dia dezoito de 
abril de mil novecentos e noventa e três 
(18/04/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Davair Apolonio da Silva e de Ivani Ve-
nancio dos Santos.
Monik Gabrielle Palma Contieri, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo (Reg 1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia sete de agos-
to de mil novecentos e noventa e oito 
(07/08/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdecir Contieri e de Valeria Alves de 
Palma Contieri. 

Marcos Paulo Andrade Valenciano, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido em Subdistrito Penha 
de França, São Paulo, SP no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (08/12/1995), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Marcos Donizete Valenciano e de 
Edneusa Crema de Andrade Valenciano.
Camila Paz dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão estagiaria, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/04/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Orlando Nascimento dos Santos e de 
Eunice Paz de Carvalho Santos. 

Jakson Vieira dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão graniteiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (27/01/1995), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Celso Vieira dos Santos e de 
Sueli Aparecida dos Santos Lopes.
Ketle Antunes da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e sete de janeiro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(27/01/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José da Silva e de Maria Luciene Antu-
nes de Oliveira. 

José Silvano dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Barra de Guabiraba, PE no 
dia vinte e seis de março de mil novecen-
tos e setenta e cinco (26/03/1975), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Neide Jacinto 
Dionizio.
Elizângela Maria da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Barra da Guabiraba, PE no dia nove de 
novembro de mil novecentos e setenta e 
nove (09/11/1979), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Esmeraldo Julio da Silva e de 
Maria José da Silva. 

Francinaldo Conceição da Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em Simões Filho, BA no dia doze de 
junho de mil novecentos e noventa e seis 
(12/06/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco Amaro da Silva e de Marinalva 
Carmelita da Conceição.
Adriana Maria do Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Betânia (Reg. 1º Ofício), PE no dia 
sete de julho de mil novecentos e noven-
ta e sete (07/07/1997), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Inaldo Gomes do Nascimento 
e de Maria Francisca do Nascimento. 

Johnny Barbosa Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de impressão, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
oito de março de mil novecentos e oitenta 
e oito (28/03/1988), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Roberto de Souza e de Gi-
delma Severino Barbosa Souza.
Francielle Amancio dos Santos, esta-
do civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Liberdade), SP no dia nove de mar-
ço de mil novecentos e noventa e três 
(09/03/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cicero Teotonio dos Santos e de Francis-
ca de Araujo Amancio dos Santos. 

Amaro Dias de Faria, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de agosto 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(07/08/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Antonio de Faria e de Celia Dias de 
Faria.
Inês Estetler Nobre da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Santa Isabel, SP no dia dezessete de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e cin-
co (17/10/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Nobre da Silva e de Solange de 
Brito Estetler Silva. 

Álise Santos da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão motorista, nascido em Pal-
meira dos índios (Reg. 2º Ofício), AL no 
dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e oitenta e quatro (28/07/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Moreira da Silva 
e de Sandra Mara Santos da Silva.
Juliana Ruys Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e três 
(21/01/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Sérgio Ferreira e de Solange Lo-
pes Ruys Ferreira. 

Nelson Claro Neto, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido em Subdis-
trito Cambuci, São Paulo, SP no dia de-
zessete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e dois (17/02/1982), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Amauri Donizeti Claro e 
de Neide Aparecida Claro.
Bruna Luiza Viana de Brito, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Santana), SP 
no dia nove de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e nove (09/11/1989), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Mario Peixoto de 
Brito e de Marcia Moreira Viana de Brito. 

Antonio Marcelino do Nascimento, es-
tado civil divorciado, profi ssão pintor, nas-
cido em Belem de Maria, PE no dia quatro 
de janeiro de mil novecentos e quarenta e 
oito (04/01/1948), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Leoncio Marcelino do Nascimento e 
de Amara Rita da Conceição.
Carmelita de Souza Moreira, estado ci-
vil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Santa Isabel do Ivaí, PR no 
dia dez de janeiro de mil novecentos e 
sessenta (10/01/1960), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jose Moreira e de Leonidia 
Souza Moreira. 

Nadir Mazloum, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e dois de abril de mil 
novecentos e oitenta e oito (22/04/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Casem Ma-
zloum e de Mountaha Mazloum. 
Angeliane Barbosa da Silva Tavora, 
estado civil solteira, profi ssão cabelei-
reira, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos 
e oitenta e seis (22/06/1986), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Pedro Duarte Tavora e 
de Angela Barbosa da Silva Tavora. 

Deleon Luís Dias, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Três 
Coroas (Reg. 2º Zona, Novo Hambur-
go), RS no dia dezessete de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(17/01/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Luiz Pereira Dias e de Maria Mar-
gareti Daros.
Priscila Rito Aragão, estado civil divor-
ciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(22/12/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo do Nascimento Aragão Neto e de 
Jussara Martins Rito. 

Bruno Mauricio dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de junho de mil novecentos e 
noventa e oito (29/06/1998), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Eliane Mauricio dos 
Santos. 
Caroline Queiroz da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de novembro de mil novecentos e 
noventa e oito (17/11/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Elvio Queiroz da Silva e 
de Odete Del Busso da Silva. 

Émerson Oliveira do Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão técnico em 
radiologia, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Capela do Socorro), SP no 
dia cinco de março de mil novecentos e 
oitenta e seis (05/03/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Sebastião do Nasci-
mento e de Edesia Maria de Oliveira.
Janailde Figueredo Santana, estado ci-
vil solteira, profi ssão técnica de enferma-
gem, nascida em Boninal, BA no dia trin-
ta de maio de mil novecentos e noventa e 
um (30/05/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Jair Macedo Santana e de Maria 
Dislene Figueredo Santana. 

Douglas Contrera, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de produção, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (15/12/1985), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Sidnei Antonio Contrera e de Ro-
sângela Neres do Prado Contrera.
Elioneide de Siqueira Vieira, estado 
civil divorciada, profi ssão técnica de en-
fermagem, nascida em Buique, PE no 
dia oito de novembro de mil novecentos 
e setenta e sete (08/11/1977), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de João Vieira Pinto e de 
Maria de Lourdes de Siqueira Vieira. 

João Fernando da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Diadema, SP no dia oito de 
junho de mil novecentos e noventa e 
quatro (08/06/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Pedro Antonio da Silva 
Filhap e de Marta Ferreira da Silva.
Renata Ribeiro de Carvalho, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dois de maio de mil novecentos e no-
venta e cinco (02/05/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Abel Rodrigues de Car-
valho e de Creuza Ribeiro de Carvalho. 

Carlos Igor da Silva Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de loja, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de julho de mil novecentos e noventa 
e sete (23/07/1997), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Carlos dos Santos e de 
Mauriceia Maria da Silva.
Ketelyn Karina de Jesus Barros, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
cobrança, nascida em Guarulhos, SP no 
dia cinco de setembro de mil novecentos 
e noventa e nove (05/09/1999), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Josenildo Cavalcante 
de Barros e de Maria de Fatima de Jesus. 

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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Bairro: Jd. Guarulhos Sidney 
Pellicci Monteiro Faço saber 
que pretendem se casar e 

apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 
do Código Civil Brasileiro:

Valdevino de Alvarenga, estado civil 
divorciado, profi ssão serralheiro, nas-
cido em Matelândia, PR no dia nove 
de agosto de mil novecentos e ses-
senta e cinco (09/08/1965), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Benedito Luiz 
de Alvarenga e de Alice Cândida de 
Moraes.
Viviane Cristina Vieira, estado civil 
divorciada, profi ssão professora de 
educação infantil, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia primeiro de setembro 
de mil novecentos e oitenta e seis 
(01/09/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jair Antunes Vieira e de Rose-
ly Segura Vieira. 

Odair Alves de Andrade, estado civil 
viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Taciba, SP no dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e quarenta e 
seis (16/08/1946), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Isoldino Alves de Andrade 
e de Maria Balbina de Jesus.
Célia Aparecida Prodocio, estado ci-
vil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Mairiporã, SP no dia vinte e dois 
de abril de mil novecentos e sessenta 
e nove (22/04/1969), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Chimine Pro-
docio e de Maria Aparecida de Jesus. 

José Raimundo Dourado Soares, 
estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de máquina, nascido em São 
Bento (Reg. 2º Ofício), MA no dia vin-
te e oito de outubro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (28/10/1984), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Lino So-
ares e de Antonia Dourado Botêlho.
Silmara Ribeiro Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão saladeira, nascida 
em Águas Belas, PE no dia vinte e 
cinco de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (25/01/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Cícero Perei-
ra da Silva e de Lindalva Ribeiro da 
Silva. 

Everton Luiz Florentino, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de novembro de mil novecentos e oi-
tenta e seis (28/11/1986), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Eliseu Flo-
rentino e de Telma Maria da Silva 
Florentino.
Aline Souza de Assis, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
setembro de mil novecentos e se-
tenta e nove (22/09/1979), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Sebastião Ed-
mundo de Assis e de Zilda de Fátima 
Souza Assis. 

Daniel Bispo dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão analista desen-
volvedor júnior, nascido em Salvador 
(Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos-
-SP), BA no dia dezessete de agosto 
de mil novecentos e noventa e um 
(17/08/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Roberto Caetano dos Santos 
e de Creuza Bispo dos Santos.
Pâmela Oliveira Rodrigues Loiola, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e sete de maio de mil novecentos e 
noventa (27/05/1990), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Averaldo Oliveira 
Loiola e de Miriam Rodrigues Loiola. 

Julio Vinicius Martins Costa, estado 
civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Capitão Enéas, MG no dia vinte e seis 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (26/02/1984), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Cordiolino Martins de Brito e de 
Clemencia Costa.
Lucilene Fiuza de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão química, nascida em 
Mirabela, MG no dia quinze de novembro 
de mil novecentos e setenta (15/11/1970), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Paulo Oliveira 
de Jesus e de Maria Fiuza Lima. 

Emerson dos Santos Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão agente de organi-
zação, nascido em 3º Distrito de Bebe-
douro, Maceió, AL no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
três (21/09/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Eliel Vitorino de Oliveira e de Cleonilde 
Maria dos Santos Oliveira.
Paloma dos Anjos Marques, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
seis (18/01/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Marcos Rogerio Marques e de Angela 
Ferreira dos Anjos Marques. 

Evandro Bento, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Londrina 
(Reg. 1º Ofício), PR no dia oito de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(08/09/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Solange Aparecida Bento. 
Gabriella Theodoro dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia vinte e três de julho de mil nove-
centos e oitenta e nove (23/07/1989), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Janduir Gabriel 
dos Santos e de Rosa Benedita Theodoro 
dos Santos. 

Maycon Cesar Oliveira de Antonio, 
estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido em Subdistrito Ta-
tuapé, São Paulo, SP no dia dezessete 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (17/10/1984), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Joel de Antonio e de Morésa de 
Oliveira Antonio.
Ana Claudia Oliveira Monteiro, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de importa-
ção, nascida em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia onze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (11/09/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Carlos José 
Gomes Monteiro e de Gleidicea da Silva 
Oliveira. 

Mailson Gonçalves Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão manobrista, nas-
cido em Capim Grosso, BA no dia onze 
de outubro de mil novecentos e noventa 
(11/10/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antero Oliveira e de Maria das Virgens 
Gonçalves.
Núbia Alves Oliveira, estado civil soltei-
ra, profi ssão teleoperadora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia seis de abril de mil 
novecentos e noventa e três (06/04/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Oliveira 
e de Maria Antonia Alves. 

Reinaldo Cláudio Reis, estado civil sol-
teiro, profi ssão pintor imobiliário, nascido 
em Mogi Guaçu, SP no dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e sessenta e 
um (28/08/1961), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de João Claudio Reis e de Maria José da 
Silva Reis.
Rozires dos Santos Nogueira, estado 
civil solteira, profi ssão podóloga, nascida 
em Brasília (Reg. 3º Ofício), DF no dia de-
zesseis de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (16/12/1969), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Nogueira da Silva 
e de Maria Solange dos Santos Cardia. 

Enac Ribeiro dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão auxiliar de rampa, 
nascido em Suzano, SP no dia vinte de 
junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/06/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Juarez Arcanjo dos Santos e de Nadir Ba-
tista Ribeiro dos Santos.
Daniele Cunha Lima, estado civil soltei-
ra, profi ssão recepcionista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia treze de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(13/02/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Soares de Lima e de Rosane Cunha 
Bello. 

Roberto José da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e setenta e 
seis (25/05/1976), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Natalicio José da Silva e de 
Maria do Carmo Cosmo da Silva.
Magali Germano de Souza, estado ci-
vil divorciada, profi ssão manicure, nas-
cida em São Paulo, SP no dia cinco de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (05/10/1984), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Severino Germano de Sou-
za e de Maria Aparecida dos Santos. 

Rogerio Ferreira Junior, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP 
no dia quatro de setembro de mil nove-
centos e noventa e três (04/09/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Rogerio 
Ferreira e de Rosana Ferreira Bueno.
Fabiana dos Santos Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrati-
vo, nascida em Bodocó, PE no dia vinte 
e sete de novembro de mil novecentos 
e noventa e três (27/11/1993), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João Ferreira 
da Silva e de Maria Pereira dos Santos 
Silva. 

Fabricio Matheus dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão vigilante, nasci-
do em Coaraci, BA no dia trinta e um 
de julho de mil novecentos e noventa e 
quatro (31/07/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Matheus dos Santos e 
de Maria da Gloria dos Santos.
Rebeca Isabelli Paulino, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de call-
-center, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e um de abril de mil novecen-
tos e noventa e nove (21/04/1999), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Carlos 
Paulino e de Nilvanda Maria Paulino. 

Edgar José de Lima, estado civil sol-
teiro, profi ssão conferente, nascido em 
São Lourenço da Mata, PE no dia vinte 
e um de setembro de mil novecentos e 
setenta e nove (21/09/1979), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ivonete José 
de Lima. 
Sabina Rosário dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nas-
cida em Una (Reg. Buerarema), BA no 
dia três de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (03/10/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Nelson Emídio dos 
Santos e de Abelita Ferreira do Rosário. 

Vagner Prado de Souza, estado civil 
divorciado, profi ssão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de junho de mil novecentos e se-
tenta e cinco (22/06/1975), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de João de Souza e de 
Thereza Prado de Souza.
Fabiana Herculano da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi nan-
ceiro, nascida em Guarulhos, SP no dia 
oito de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e um (08/12/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Jair Herculano da 
Silva e de Jussara Marinho da Silva. 

Diêgo Santos Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Rio Pires, BA no dia doze de março de 
mil novecentos e noventa (12/03/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Valmir 
José de Oliveira e de Maria Oliveira 
Santos.
Thaís de Oliveira, estado civil divor-
ciada, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo, SP no dia primeiro de 
maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(01/05/1989), residente e domiciliada 
em Santa Isabel, SP, fi lha de Salvador 
Antonio de Oliveira e de Sonia Apare-
cida da Silva. 

Sergio Luiz Pereira Guerra, estado 
civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistri-
to Tucuruvi), SP no dia doze de março 
de mil novecentos e sessenta e quatro 
(12/03/1964), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Expedito Pereira Guerra e de 
Helena Pereira Guerra.
Rosa Maria de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de outu-
bro de mil novecentos e setenta e cinco 
(15/10/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Tranquilino Pinto de Souza e de 
Laudelina Pereira da Silva. 

Rafael Barbosa da Silveira, estado civil 
divorciado, profi ssão coordenador de ga-
rantia, nascido em São Paulo, SP no dia 
dezessete de março de mil novecentos 
e oitenta e cinco (17/03/1985), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Julio Barbosa da 
Silveira e de Solange Barroso da Silveira.
Karina Souza do Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia oito de junho de mil novecentos 
e oitenta (08/06/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Gomes do Nascimento 
e de Eufrasia de Souza. 

Willian Stort, estado civil solteiro, pro-
fi ssão administrador, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia trinta e um de julho de mil 
novecentos e oitenta e dois (31/07/1982), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Wagner 
Stort e de Sandra Aparecida de Souza 
Stort.
Hélen Cantisano, estado civil solteira, 
profi ssão economista, nascida em Coli-
na, SP no dia quatro de junho de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (04/06/1985), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Mario 
Cantisano e de Angela Cesaretti Pereira 
Cantisano. 

(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)
Eduardo Cesar Pessôa, estado civil di-
vorciado, profi ssão motoboy, nascido em 
São Paulo, SP no dia trinta de novem-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(30/11/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Moacir Pessôa e de Mercia Simões 
Pessôa.
Sheila Aparecida Costa, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de novembro de mil novecentos 
e setenta e seis (24/11/1976), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Roberto Costa e de 
Maria Aparecida Costa. 

Luiz Gustavo Bragerolli, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(01/09/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mario Luiz Bragerolli e de Sueli de Lima 
Bragerolli.
Ana Paula Equer, estado civil divorcia-
da, profi ssão autônoma, nascida em Bai-
xo Guandú, ES no dia vinte e nove de 
julho de mil novecentos e setenta e sete 
(29/07/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Nazareth Equer.  

Thiago Augusto Gaviolli, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em São Paulo, SP no dia dez de 
julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(10/07/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco Gaviolli Filho e de Sonia Anna 
Gaviolli.
Luciana Bazuchi de Menezes, estado 
civil solteira, profi ssão gerente de trade 
categoria, nascida em São Paulo, SP no 
dia quinze de setembro de mil novecen-
tos e noventa (15/09/1990), residente e 
domiciliada em Subdistrito Jardim Paulis-
ta, São Paulo, SP, fi lha de José Renato 
Santanna de Menezes e de Ana Lúcia 
Bazuchi de Menezes. 

Rafael Simões de Melo, estado civil sol-
teiro, profi ssão produtor artistico, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Liberda-
de), SP no dia quatorze de setembro de 
mil novecentos e noventa (14/09/1990), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Sandro Valerio Ferreira de 
Melo e de Ana Cristina Simões da Costa.
Bianca Baggio de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (24/01/1989), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Calado de Lima e de Marcia 
Baggio de Lima. 

Héricles Géferson de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico de ofi cina, 
nascido em Itaíba, PE no dia vinte e oito 
de novembro de mil novecentos e noven-
ta (28/11/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Antônio Galdino de Oliveira e de 
Maria Leonira da Silva Oliveira.
Jaqueline Ribeiro da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Lapa, São Pau-
lo, SP no dia vinte e nove de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (29/04/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Eziquiel 
Ribeiro da Silva e de Odete Damasceno 
Silva.  

Marcelo Cozzolino Júnior, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e noventa e três 
(29/04/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcelo Cozzolino e de Michélly Sabino 
da Silva.
Samanta Ribeiro da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP no 
dia onze de novembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (11/11/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Almerino Ribeiro da Silva 
e de Maria Leida Silva. 

Leonardo Bastos de Oliveira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, 
SP no dia quatorze de abril de mil nove-
centos e oitenta e quatro (14/04/1984), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Edvaldo 
José de Oliveira e de Maria da Conceição 
Teixeira Bastos.
Dulcinéia Gonçalves, estado civil di-
vorciada, profi ssão babá, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
julho de mil novecentos e setenta e um 
(22/07/1971), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Alberto Gonçalves e de Nair Louren-
ço Gonçalves. 

Gabriel Moreno da Costa Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritu-
ração fi scal, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Cangaíba), SP no dia vinte e 
seis de agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro (26/08/1984), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Alberto de Souza e de Vera 
Lucia da Costa Souza.
Jackeline Fernanda Rosa, estado civil 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em Guarulhos, SP no dia nove de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e três 
(09/02/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Fernando Rosa e de Josineide Fe-
lix dos Santos Rosa.

Lafaiete Peres, estado civil divorciado, 
profi ssão consultor fi scal, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte de feverei-
ro de mil novecentos e sessenta e seis 
(20/02/1966), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Vicente Peres e de Maria Vilma Peres.
Margareth Rueda Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão babá, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e setenta e oito (14/06/1978), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Ilidio Silva e 
de Marina Inacio Silva.   

Rodrigo Vieira da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro de controle e 
automação, nascido em Guarulhos, SP 
no dia cinco de julho de mil novecentos e 
noventa e dois (05/07/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Arlindo Ribeiro da Silva e 
de Cicilia Izabel Vieira Silva.
Raira de Souza Furtado, estado civil sol-
teira, profi ssão advogada, nascida em Be-
lém (Reg. 3º Ofício), PA no dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (18/09/1992), residente e domiciliada 
em Belém, PA, fi lha de Raimundo Nival-
do Freitas Furtado e de Regina Celia de 
Souza Furtado.

Jurandi Gonçalo de Farias, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico químico, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Vila Formosa), SP no dia vinte e cinco de 
junho de mil novecentos e setenta e sete 
(25/06/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Josias Gonçalo de Farias e de Firma de 
Goes Lima.   
Maria Valeria Alves da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em 
Granito, PE no dia quatro de março de mil 
novecentos e setenta e um (04/03/1971), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Raimundo 
Alves da Silva e de Ana Maria da Con-
ceição.

Leonardo Bernardo de Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Santana), 
SP no dia quinze de maio de mil novecen-
tos e noventa e três (15/05/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Barbosa 
de Souza e de Valdelice Aparecida Ber-
nardo de Souza. 
Francisca Thamires de Sousa, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Liberda-
de), SP no dia quinze de abril de mil nove-
centos e noventa e quatro (15/04/1994), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de João José de Sousa Neto e 
de Maria dos Remédios Sousa.

Marco Antonio de Carvalho Teixeira, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (10/11/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Aparecido Teixeira e de Laurentina 
Pereira de Carvalho Teixeira.
Maria das Dores de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrati-
vo, nascida em Paraibano (Reg. 2º Ofício), 
MA no dia quinze de março de mil nove-
centos e oitenta e três (15/03/1983), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João Evangelista 
Neres de Oliveira e de Francisca Rita de 
Oliveira.

Valdeci Estacio Ramos, estado civil di-
vorciado, profi ssão analista de logistica, 
nascido em Rio de Janeiro, RJ no dia nove 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
cinco (09/10/1975), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Valdemiro Estacio Ramos e de Maria da 
Conceição Marta Ramos.
Adriana Maria da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão massoterapeuta, 
nascida em São Paulo, SP no dia dez de 
janeiro de mil novecentos e setenta e seis 
(10/01/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Miguel da Silva e de Sebastiana 
Idalina da Silva.

Otoniel dos Reis Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Coaraci, BA no dia vinte e sete de outu-
bro de mil novecentos e setenta e dois 
(27/10/1972), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Pereira Costa e de Julieta dos 
Reis Costa.
Antonia Grama Lauzen, estado civil sol-
teira, profi ssão artesã, nascida em Subdis-
trito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia quator-
ze de maio de mil novecentos e sessenta 
e oito (14/05/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Maria Lauzen e de Alaide Grama 
Lauzen.

Eduardo Aparecido de Holanda Caval-
cante, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Guarulhos, SP no dia dez 
de setembro de mil novecentos e noventa 
(10/09/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José de Holanda Cavalcante e de Ivone 
Maria Francisca de Souza Cavalcante.
Sthefani Candido dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Distrito Itaquera, São Paulo, SP no dia 
doze de maio de mil novecentos e noventa 
e três (12/05/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Alfredo Costa dos Santos Filho e de 
Rosemar Candido.

Adriano José de Sales, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/11/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Manaci de Sales e de Maria do So-
corro de Souza.
Gabriela da Silva Marques, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e oito de novem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(28/11/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Eduardo dos Santos Marques e de 
Maria Cristina da Silva Marques.

Alex Oliveira de Andrade, estado civil sol-
teiro, profi ssão barbeiro, nascido em Sub-
distrito Mooca, São Paulo, SP no dia vinte 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
oito (20/10/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Severino Bezerra de Andrade e de Glei-
dice da Silva Oliveira.
Andreza da Silva Santana, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, 
SP no dia dezessete de outubro de mil 
novecentos e oitenta e oito (17/10/1988), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Rubens José 
de Santana e de Vandete Santos da Silva 
Santana.   

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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REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

Bairro: Jd. Guarulhos Sidney 
Pellicci Monteiro Faço saber que 

pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo art. 
1525 do Código Civil Brasileiro:

Tomaso Assis Maximino, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de cartório, 
nascido em Guarulhos, SP no dia trinta 
de junho de mil novecentos e noventa 
e oito (30/06/1998), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Tomaso Maximino e de 
Andréia Aparecida de Assis Maximino.
Mayara Farias dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte de 
maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (20/05/1995), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Marcos Farias dos Santos 
e de Magali Antunes Prado.

Evandro Pereira Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão gestor de contas, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, 
São Paulo, SP no dia três de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e seis 
(03/01/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Vicente Antonio de Lima Filho 
e de Neusa dos Santos Pereira Lima.    
Bárbara Sanches de Carvalho, es-
tado civil solteira, profi ssão cirurgiã 
dentista, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e oito de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e três (28/12/1983), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Sa-
bino de Carvalho e de Denise Regina 
Sanches de Carvalho.

Bruno Henrique Mazario, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico, nascido em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Santa Ce-
cilia), SP no dia onze de julho de mil no-
vecentos e oitenta e nove (11/07/1989), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Rubens 
Mazario e de Yara Aparecida da Cruz 
Mazario.
Amanda Rocha Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão analista administra-
tivo, nascida em Santo André (Reg. 
1º Subdistrito), SP no dia trinta de 
outubro de mil novecentos e noventa 
(30/10/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Eurides 
Braz Pinto Ferreira e de Merilda da Ro-
cha Ferreira.

Daniel Damaceno Novaes do Nasci-
mento, estado civil divorciado, profi s-
são vendedor, nascido em Itabuna, BA 
no dia quatorze de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e um (14/09/1981), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Adailton 
Manoel do Nascimento e de Iralina No-
vaes do Nascimento.
Janaina Longato Brasil, estado civil 
solteira, profi ssão analista comer-
cial, nascida em Subdistrito Santana, 
São Paulo, SP no dia dezessete de 
janeiro de mil novecentos e noventa 
(17/01/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Geraldo Carlota Brasil e de 
Neide Aparecida Longato.

Brian Douglas Dawson, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente em compa-
nhia aerea, nascido em Chatan-cho, 
Okinawa, Japão no dia quatro de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e três 
(04/07/1983), residente e domiciliado 
em Hapeville, Georgia, Estados Uni-
dos, fi lho de Douglas Art Dawson Jr. e 
de Patricia Maire Dawson.
Nathalia Dias Candido, estado civil 
solteira, profi ssão agente de aeroporto, 
nascida em Guarulhos, SP no dia cinco 
de junho de mil novecentos e noventa 
e quatro (05/06/1994), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Sílvio Candido e de 
Albanita Dias Candido.

Felipe Baggio, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de vendas, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de março de mil novecentos e oitenta e 
cinco (23/03/1985), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Romildo Baggio e de Rita 
Aparecida da Silva Baggio.
Fernanda Sant´Anna, estado civil 
solteira, profi ssão nutricionista, nas-
cida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Vila Maria), SP no dia dezenove de 
fevereiro de mil novecentos e noven-
ta e quatro (19/02/1994), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Wagner Sant´Anna 
e de Nedirce Albertoni de Oliveira 
Sant´Anna.  

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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emp, 1vg coberta, 2 elev. 

R. Caraguatatuba, 07 - 
9º and, apto 92, frente, vago, 
doc 100% R$250mil, ac veíc 

SUV ou sedan até 100mil, 
tabela fipe, saldo em 

espécie, chaves na portaria.
Negociação 

c/ proprietário.

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

Av. Suplicy
10 salas, 4 wc, 

cozinha, 
ampla recepção.

Frente 10 m 
c/ 4 vagas.

SOBRADO COMERCIAL

F:2422-4005
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 11 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 23 de outubro 2018 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
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modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de 
escritura pública de 05/01/2017, cujos Fiduciantes são JULIANA FERNANDES BONIFÁCIO, CPF/MF 299.674.378-47, 
e seu marido ALESSANDRO MARIANO BARBOSA, CPF/MF 247.976.358-78, em  PRIMEIRO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.273.299,36 (Um Milhão Duzentos e Setenta e Três Mil Duzentos 
e Noventa e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Apartamento, nº 224, 22º andar, área privativa total de 165,44m² e área total de 258,698m², com direito a 03 vagas 
de garagem, comuns indeterminadas, situadas no subsolo, do Terrazzo Condomínio Clube, situado na Rua do Saboó e  
Rua Nicola de Risio, Vila Camargos, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 139.665 do 2º Oficial de Registro 
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado.  
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 1.037.097,80 (Um Milhão Trinta e Sete Mil Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos - nos termos do art. 27, §2º da  
Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação 
do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4433_26 Sc).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 11 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 23 de outubro 2018 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, podendo se fazer substituir por Carlos Alberto 
Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 203, ambos com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a  
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e  
parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-
42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 27/02/2015, cujos Fiduciantes são  
RENE ALAN DE CARVALHO BORGES, CPF/MF. 370.060.518-86 e TAINA DOS REIS ARAUJO, CPF/MF. 
344.000.998-06, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 365.863,05 
(Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Cinco Centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 176, do 17º andar da Torre C, Edifício Elegance, 
com área privativa de 53,310m², e a área total de 78,456m² e direito a 01 vaga de garagem do Condomínio Residencial 
Fatto Quality Vila Augusta, situado na Rua Santa Izabel, nº 555, bairro de Gopoúva, Guarulhos/SP”, melhor descrito 
na matrícula nº 115.105 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter  
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 216.947,08 (Duzentos 
e Dezesseis Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97).  
O leilão presencial ocorrerá no escritório dos Leiloeiros. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para 
liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4433_13 Al).

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 MECÂNICO DE AR CONDICIO-
NADO 
 C/ exp chiller, self, vrf e fancoil. 
C/ cnh e disp de horário. Salá-
rio a combinar + aj de custo p/ 
refeição. Curriculum: rh@santiar.
com.br 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 

 KIT/ CENTRO 
 Próx. ao Shopping Poli R$ 500,00  
F: 2468-9271/ 99976-9738 

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.500,00 F:2468-9271/ 99976-
9738  

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.500,00 F:2468-9271/ 99976-
9738  

 APTO CECAP 
 2 Dorms, garagem, R$1.200,00 
incluso condomínio. F:99912-
0368. 

 APTO CENTRO 
 2 Dorms, garagem. R$1.500,00 
incluso condomínio. F:99912-
0368. 

 APTO CENTRO 
 3 Dorms, 3 vagas. R$3.500,00. 
F:99912-0368. 

 GALPÃO EM CUMBICA 
 600 Metros. 75kva. R$ 6.500,00. 
F:99912-0368. 

 GALPÃO EM CUMBICA 
 600 Metros. 75kva. R$ 6.500,00. 
F:99912-0368. 

 GALPÃO EM CUMBICA 
 600 Mts de aréa construída e 
aréa total 1.500 mts. F:99912-
0368 

 VILA PROGRESSO 
 Próx. super. Lopes. Apto mob. p/ 
moças ou rapazes, c/ referência. 
F:96095-1741- Luiz 

 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 

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

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 VENDA ESTACIONAMENTO/ LAVA 
RAPIDO 
 Centro de Guarulhos. 670m². 
Média de 400 carros no mês. 
R$180Mil. F:2094-2503/ 99586-
3136 

 SERVIÇOS 
 SERVIÇOS 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 Manutenção de computadores, 
notbooks em geral. F:94672-
8044 whatsapp. 

 SAÚDE 

 PRÓTESES DENTÁRIAS 
 Atendimento Clinica Dentária. 
F:98955-2296 

     

   Para 

anunciar

nos 

classifi cados 

ligue: 

2823-0828

2823-0830

2823-0836

2823-0837
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Pietra di Firenze

a partir

90x90

R$ 89,90
1

1

Pietra di Firenze

      Porcelanato
a partir

90x90

R$ 89,90
1

1

*Confira condições na loja
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