
Consulta pública sobre parceria
Saae e Sabesp é aberta pela 
prefeitura e vai até o dia 15

Movimento nas bibliotecas do 
município tem alta de cerca de 
10% nos últimos doze meses

Inscrições para diversos cursos
na Etec Parque Cecap ganham 
nova data após prorrogação
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O senador e governador eleitos, Major Olímpio (PSL) e João Doria (PSDB), respectivamente, deixaram as divergências de lado e 
se uniram em nome do desenvolvimento de São Paulo; os dois se encontraram nesta segunda (12) na capital

Major Olímpio e João Doria 
discutem o futuro do estado
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Escoteiros Guaru representam 
Guarulhos em evento nacional 
em cidade de Santa Catarina 
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Ministro Luís Barroso rejeita 
denúncia de improbidade 
administrativa contra Soltur

Secretário Rodrigo Barros discute 
na França a implantação do 
VLT na cidade de Guarulhos 
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LUTO: O americano Stan Lee, criador de super-heróis da Marvel, morreu nos EUA aos 95 
anos, após sentir-me mal em casa, nesta segunda-feira (12), segundoa família GH  Pág. 9

João Doria e Major Olímpio tiveram 
reunião de alto nível e republicana
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Cristiano Medina da Rocha
Advogado criminalista
E-mail: cris.medina.rocha@gmail.com
Tel. 2409-7950

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Diógenes de L. Santos
O presidente eleito Jair Bol-
sonaro acertou ao convidar 
o juiz federal Sergio Moro 
para compor o seu minis-
tério. Agora, como ministro 
da Justiça, Moro, com toda 
sua inteligência e sobrieda-
de, vai ter acessos a dados 
que, antes, não tinha como 
magistrado e tentará dimi-
nuir os casos de corrupção 
que tanto maltrata o nosso 
país.

Carlos Alberto de Melo
Não foi uma boa ideia do 
juiz Sergio Moro aceitar o 
cargo de ministro da Justi-
ça, no futuro governo Jair 
Bolsonaro, a partir de janei-
ro. A impressão que passa 
é que tudo foi orquestrado 
e dá margens para que o 
PT o critique e se mobili-
ze contra sua indicação. 
Agora, o mais sensato era 
Moro assumir uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), o que seria de gran-

de valia para o nosso país. 

Carolina de Assis
Será que Bolsonaro não irá 
nomear nenhuma mulher 
para o seu futuro ministé-
rio? Se a nomeação não 
ocorrer, não é de se ad-
mirar, pois ele sempre se 
mostrou misógeno, precon-
ceituoso e machista. Vamos 
esperar para ver o que vai 
acontecer nos próximos 
dias.

Edmilson B. Santos
Quem diria: o futuro gover-
nador João Doria indicou o 
réu e ex-ministro de Dilma 
Rousseff, do PT, para o seu 
governo no estado de São 
Paulo. Doria que dizia ser 
contra o Partido dos Tra-
balhadores, mostrou um 
pouco de como será o seu 
governo.

Dilma Borges
A nossa Constituição Fe-
deral está completando 30 

anos, com grandes avan-
ços para a socidade brasi-
leira. Portanto, é necessário 
ficarmos atentos para que 
no governo Jair Bolsonaro 
esses avanços não seja jo-
gados no lixo.

Sandra Sá de Carvalho
Não votei no Bolsonaro 
mas, ainda assim, torço 
muito para que ele faça um 
bom governo, com base na 
nossa Carta Magna, que 
está completando três dé-
cadas de avanços para o 
país. Se ele seguir à risca a 
Constituição, com certeza, 
não irá errar no dia a dia 
como presidente da Repú-
blica.

João Bittencourt Maia
Só temos a agradecer o 
que o governador Márcio 
França fez por Guarulhos 
em tão poucos meses à 
frente do governo do es-
tado de São Paulo.

 ‘Reduto de esquerda’

Movimentação no prédio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da 
Universidade de São Paulo, na zona oeste. A Faculdade de Filosofia foi um dos marcos da 
resistência à Ditadura Militar. Desde então, tem sido associada a um reduto de esquerda.

A cultura da bicicleta
O hábito de andar de bicicleta aumenta a cada dia. 

As pessoas buscam o estimulo em tal pratica para 
elevar a qualidade de vida. É comprovado que pe-
dalar acelera o metabolismo e por consequência au-
xilia na queima de calorias, evitando o acúmulo de 
gordura no organismo; por trabalhar quase todos os 
grupos musculares, tornam os braços e pernas re-
sistentes. 

Aumentando a liberação de serotoninas e endorfi-
nas, a pedalada se torna prazerosa e afasta a possi-
bilidade de depressão, estresse e ansiedade. Além 
da qualidade de vida, andar de bicicleta produz refle-
xos positivos na mobilidade urbana, reduzindo con-
sideravelmente a poluição e o trânsito nas grandes 
cidades. 

A cultura da bicicleta é uma realidade em muitos 
países, como, Coreia, Dinamarca, Alemanha, Ho-
landa, Japão, Suécia e China, para tanto, criaram 
infra-estrutura aos adeptos, como ciclovias e esta-
cionamentos próprios para as bikes. Segundo dados 
divulgados pelo governo de Tóquio, dois em cada 
três moradores optam por utilizar bicicleta, ao invés 
de outro meio de transporte; tradição que proporcio-
na uma vida mais saudável e barata aos japoneses. 

Em outubro, foi publicada a Lei 13.724/18 que insti-
tui o programa “Bicicleta Brasil”, voltada a incentivar 
o uso da bicicleta como meio de transporte, a ser im-
plementado em todas as cidades com mais de vinte 
mil habitantes, visando à melhoria das condições de 
mobilidade urbana. 

A novatio legis incentiva a inserção da bicicleta 
como meio de transporte, e dispõe, sobre as dire-
trizes que o nortearão. O programa busca criar uma 
cultura favorável aos deslocamentos cicloviários 
como modalidade de deslocamento eficiente e sau-
dável, objetivando a redução dos índices de emissão 
de poluentes e a melhoria da qualidade de vida nos 
centros urbanos e das condições de saúde da po-
pulação. 

Para tanto, o legislador prevê ações voltadas ao es-
tímulo do desenvolvimento de projetos de infraestru-
tura cicloviária, criação de ciclofaixas, faixas compar-
tilhadas, construção de bicicletários em terminais do 
sistema de transporte público coletivo e instalação 
de paraciclos ao longo das vias de circulação e de 
estacionamentos específicos nos locais de grande 
fluxo de pessoas. Os entes da federação deverão 
instalar equipamentos de apoio aos usuários, como 
banheiros públicos e bebedouros; além de implantar 
sistema de locação de bicicletas a baixo custo nos 
terminais do sistema de transporte público coletivo, 
em centros comerciais e em outros locais de grande 
fluxo de pessoas. 

O programa contará com recursos da CIDE-com-
bustíveis, bem como, de dotações específicas dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios. Se o espírito da lei virar cultura 
nacional, nossa geração futura terá índices reduzi-
dos de colesterol, glicemia e pressão arterial equili-
bradas, além de redução de poluentes na atmosfera. 

Marco Ambrósio/AE

Mega Sena
Concurso n° 2096
10/11/2018
06 - 11 - 13 - 19 - 24 - 51

Lotofácil
Concurso n° 1735
09/11/2018 
01 - 02 - 03 - 06 - 10
12 - 13 - 14 - 15 - 19
20 - 21 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1917 
09/11/2018
00 - 01 - 03 - 05 - 08
20 - 30 - 33 - 38 - 49
50 - 52 - 59 - 61 - 70
78 - 83 - 90 - 97 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1864
10/11/2018
Primeiro sorteio 
08 - 11 - 13 - 20 - 25 - 35
Segundo sorteio
02 - 06 - 14 - 21 - 26 - 48

Federal
Extração n° 05335
10/11/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   01980          700.000,00
2º  66044           28.000,00 
3º  41447             26.000,00
4º  02138             22.000,00
5º  18927             20.040,00
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Os preços citados neste impresso são em Reais, válidos de 13 a 14/11 para o Clube de Guarulhos. Garantimos o estoque de 5 unidades/kg por loja ou enquanto durarem os estoques. 
Lembramos que os preços fi nais de unidade, litro ou quilo de cada produto são arredondados em duas casas decimais. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros gráfi cos. 

Para fazer compras no Sam´s Club é preciso ser sócio!
Ou se preferir, recorte o cartão ao lado e venha ser Sócio por um dia! 

Ainda não é? Procure o balcão de atendimento e faça sua carteirinha e tenha 
direito a benefícios e eventos exclusivos por apenas R$ 75,00 ao ano! samsclub.com.br@samsclubbrasil @samsclubbrasil@samsclubrasil

Acesse o site, acompanhe nossas redes sociais e descubra 
o que faz do Sam’s Club o melhor clube de compras do Brasil.

SÓCIO POR UM DIASÓCIO POR UM DIASÓCIO POR UM DIA
Nome:

CPF:

Fone:

E-mail:

Cartão válido por 1
dia até 14/11/2018,
apenas 1 vez por
número de CPF. 
 Código da ação:
KHJ3012

Antes de efetuar suas compras, dirija-se ao balcão 
de atendimento ao sócio na entrada do clube.

*Parcelamento exclusivo nos cartões 
Sam’s Club Itaucard ou Hipercard

N
ão

 jo
gu

e 
es

te
 im

pr
es

so
 e

m
 v

ia
 p

úb
lic

a.
Im

ag
en

s 
ilu

st
ra

tiv
as

.

a unidade sai por
R$

 2,79

a unidade sai por
R$

 0,89
a unidade sai por

R$

 0,85

a unidade sai por
R$

 1,82
a unidade sai por
R$

 12,98
o litro sai por
R$

 4,79

Coxinha da Asa 
Perdigão

R$9,97
Limão Pacote

R$4,97
Banana Prata 

R$1,97

Bombom 
Especialidades 

Nestlé 300 g

R$6,98

R$

 23,98

a unidade sai por
R$

 1,39
R$

 8,34

POR:

O BARATO DE FAZER COMPRAS
Vem pro Sam’s conferir toda a variedade de produtos com preços especiais 

que está à espera de sua visita. Aproveite!.

Dias 13 e 14/11

R$25,98
DE:

R$15,90
DE:

R$13,97
DE:

R$14,97
DE:

R$27,97
DE:

R$39,97
DE:

R$21,97
DE:

peça/kg

Fraldinha Maturatta 
Resfriada 

R$23,97

Manteiga Gran 
Mestri 200 g
  ◆ Com ou sem sal 

R$6,97

POR:

R$17,49
DE:

R$

 16,74
POR:

R$

 13,35
POR:

R$

 9,97
POR:

R$

 10,97
POR:

R$

 25,97
POR:

R$

 37,97
POR:

R$

 19,97
POR:

Lava-Roupas 
em Pó Tixan 
Primavera

  ◆ Leve 5 kg e 
pague 4,5 kg 

Absorvente com Abas 
Sempre Livre Tri Protect

  ◆ Leve 32, pague 24

Whiskas 
Sabores

Granulado 
Sanitário 
Katbom 
Natural

o quilo sai por
R$

 12,66

o quilo sai por
R$

 6,66

Café Tradicional Pilão
  ◆ Embalagem com 

4 unidades de 500 g

Água Mineral 
sem Gás Bonafont 

  ◆ Embalagem com 
24 unidades de 500 ml

Creme Dental Colgate 
Tripla Ação

  ◆ Embalagem com 
6 unidades de 90 g

Sabonete Líquido 
Glicerina Bebê

  ◆ Embalagem com 
2 unidades de 250 ml Detergente Líquido Ypê

  ◆ Neutro ou clear
  ◆ Embalagem com 

6 unidades de 500 ml

1 Kg

o quilo sai por
R$

 2,49

Arroz Branco Camil

R$

 12,48

Árvore de Natal 
Decorada 

  ◆ 70 luzes LED
  ◆ Vaso incluso

R$

 189,98

5 Kg

Mamão Papaya
Caixa

R$9,97

2,3 Kg

kg

cada

Vinho Sonata 750 ml
  ◆ Cabernet sauvignon 

ou carménère          

R$15,98

Whisky Jack Daniel’s
  ◆ Honey, tradicional ou fire

R$114,98

Cerveja Heineken 
  ◆ Embalagem com 

6 unidades de 250 ml

Pepsi Cola ou Guaraná 
Antarctica Lata

  ◆ Embalagem com 
15 unidades de 269 ml

1 L

cada

5 Kg

3 Kg

3 Kg
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1 m
Almofada 
Natalina
Dimensão: 
40 cm x 40 cm

R$

 59,98
cada

R$1.499,00

R$1.749,00
DE:

Lavadora de Roupas 
LAC 16 Electrolux 

  ◆ Com dispensor 
autolimpante

  ◆ Ciclo silencioso

à vista ou 10x de 
R$ 149,90 sem juros*

R$199,90
DE:

R$

 169,90
POR:

1,2 L

Liquidificador 
Superchef Oster

  ◆ Potencia de 750 W 
  ◆ Botão giratório
  ◆ Lâminas em aço 

inoxidável

R$

 20,40

1 Kg
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a unidade sai por
R$

 7,49
R$

 29,98

Acesse o site, acompanhe nossas redes sociais e descubra 
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1.499,00
1.749,00

Lavadora de Roupas 
LAC 16 Electrolux 

Com dispensor 
autolimpante

Ciclo silencioso

à vista ou 10x de 
R$ 149,90 sem juros* *E
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EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do 
Artigo 26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 400.323, de 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 
03, da matrícula 112.629, relativa ao Imóvel situado na Rua Floro de Oliveira, 190, Casa 
14, Quadra D, Condomínio Residencial Gramado, Bairro dos Morros, Guarulhos - SP, 
serve-se do presente para promover a Intimação por Edital do devedor fi duciante MARIO 
MAGALHÃES NETO, CPF 145.351.598-40, para fi ns de cumprimento das obrigações 
contratuais, decorrente das prestações e encargos em atraso, tendo em vista que o devedor 
fi duciante MARIO MAGALHÃES NETO encontra-se em local incerto ou não sabido.     
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 25/10/2018, corresponde a R$ 
53.676,53 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos 
contratuais até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem 
neste período, mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 
2.115,48. O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, 
nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 
14.677.911/0001-62.

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

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Rua Floro de Oliveira, 190, Casa 14, Quadra D, Condomínio Residencial 
Gramado, Bairro dos Morros, Guarulhos - SP, em favor da credora fi duciária CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.   
  

Guarulhos, 13 de novembro de 2018.  
Primeira Publicação 

                         
      

Major Olímpio e Doria se unem pelo 
desenvolvimento do estado de SP

Em decisão, Barroso rejeita denúncia de 
improbidade administrativa contra Soltur 

Antônio Boaventura

Divergências à parte, o 
deputado federal e sena-
dor eleito Major Olímpio 
(PSL) esteve reunido nesta 
segunda-feira (12) com o 
governador eleito de São 
Paulo João Doria (PSDB). 
“Nós tivemos um encontro 
e uma discussão de alto 
nível e muito republicana. 
Ele governador eleito e 
eu senador eleito. Como 
senador representante do 
estado eu tenho mais que 
obrigação de me colocar 
à disposição do futuro go-
vernador e juntos vamos 
fazer uma São Paulo muito 
melhor contribuindo com a 
grandeza do nosso país”, 
explicou Olímpio.

Doria elogiou a postura 
de Olímpio e acredita que 
Major Olímpio pode ajudar 
o estado de São Paulo no 
Senado Federal. “O meu 
agradecimento à forma 
republicana com que 
tratamos os temas de São 

Paulo. O Olímpio acima 
de tudo será o senador 
de São Paulo em Brasília. 
Por isso, essa bandeira de 
São Paulo tem o mesmo 
significado”, concluiu.

O senador eleito, que 
é presidente estadual do 
PSL, revelou que a sigla 
pretende lançar a depu-

tada estadual Janaina 
Paschoal (PSL) como 
candidata a presidência 
da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo 
(Alesp).

“Conversamos tam-
bém e o PSL vai lançar a 
Janaína Paschoal como 
candidata à presidência 

da Assembleia Legislativa 
e ele [Doria] vai apoiar a 
reeleição do Cauê Ma-
cris. Eu disse que o parti-
do está se posicionando 
de forma neutra em São 
Paulo, que atenua a 
decisão da maioria dos 
deputados estaduais do 
PSL”, ponderou Olímpio.

Em decisão nesta 
segunda-feira (12) do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
o ministro Luís Roberto Bar-
roso rejeitou a denúncia do 
Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP) de crime 
de improbidade administra-
tiva contra o presidente da 
Câmara Municipal de Gua-
rulhos, vereador Eduardo 
Soltur (PSB), que disputou no 
último pleito eleitoral o cargo 
de deputado federal. 

Na denúncia, o TRE-SP utili-
zou a rejeição das contas do 
Legislativo guarulhense dos 

anos de 2006, 2011 e 2013 
para tonar Soltur inelegível 
no último processo eleitoral. 
Contudo, o presidente da 
Câmara Municipal no ano 
de 2006 era o vereador 
Alan Neto, que estava no 
PSC. E foi este o argumento 
utilizado pela defesa do pe-
essebista para que pudesse 
reverter as decisões contrá-
rias da corte paulista.

“Ainda que assim não 
fosse, os documentos que 
instruem os autos não 
trazem elementos para aferir 
a presença dos requisitos 

hábeis a atrair a incidência 
da causa da inegibilidade 
prevista. Com efeito, não 
são todas as desaprovações 
de contas públicas, que 
ensejam a causa da inegibili-
dade”, disse Barroso em sua 
decisão.

“Analisando-se as informa-
ções e os documentos apre-
sentados, verifico que estão 
preenchidas as condições 
de elegibilidade. Não é pos-
sível identificar a incidência 
de quaisquer outras causas 
de inegibilidade a partir dos 
documentos apresentados. 
Como consequência, deve-
-se reconhecer a aptidão do 
candidato para participar das 
eleições de 2018”, concluiu 
Barroso.

Nesta eleição, o presidente 
da Câmara Municipal obteve 
35.598 votos para o cargo 
de deputado federal. No 
entanto, o número foi insu-
ficiente para assegurar uma 
das 70 cadeiras destinadas 
ao estado de São Paulo no 
Congresso Nacional. (A.B.)

Número de pessoas com 
deficiência empregadas na 
cidade supera a média nacional

A Secretaria do Traba-
lho divulgou a edição 
especial do Observatório 
do Trabalho, com dados 
referentes à presença da 
pessoa com deficiência no 
mercado profissional. 

De acordo com dados 
apresentados, estima-se 
que em 31 de dezembro 
de 2017, no mercado 
formal de Guarulhos, os 
3.900 trabalhadores PCDs 
(pessoa com deficiência) 
representavam 1,22% den-
tre os 320.416 trabalhado-
res com carteira assinada, 
um percentual 10,9% 
superior na participação 
do que em dezembro de 
2012 (1,1%), e 21,99% do 
que a média nacional em 
2017 (1,0%). Entre elas, 
44,33% eram deficientes 
físicos; 20,62% tinham 
deficiência auditiva; 12,41% 
tinham deficiência visual; 
e 10,85% tinham deficiên-
cia intelectual. Segundo 
a Pasta, no ano de 2018, 

cerca de 636 trabalha-
dores PCD (pessoa com 
deficiência) foram enca-
minhadas ao mercado 
de trabalho formal em 
Guarulhos.

Ainda de acordo com a 
publicação, de janeiro a 
setembro de 2018, Guaru-
lhos apresentou um saldo 
de 49 empregos formais 
de trabalhadores PCD, re-
sultado de 722 admissões 
e 673 desligamentos. 

A Secretaria de Direitos 
Humanos divulgou, em 
seu Caderno dos Direitos 
Humanos, que 298.094 
pessoas declararam 
possuir algum tipo de 
deficiência, 24,39% da 
população do município. 

Dentre os tipos de de-
ficiência apontados pela 
publicação estão: defici-
ência visual – equivalente 
a 20,49% da população, 
auditiva (4,27%), motora 
(5,56%) e mental ou inte-
lectual (1,10%).
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Em continuidade à mis-
são internacional, por meio 
da qual percorre a Europa 
com o objetivo de conhecer 
experiências inovadoras e 
viabilizar o financiamento 
de novos projetos em Gua-
rulhos, o secretário de De-
senvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e 
de Inovação, Rodrigo Barros, 
participou de agendas de 
trabalho em Lyon e Paris, na 
França, realizadas entre os 
dias 8 e 10 de novembro. A 
viagem atende aos convites 
da Agência Francesa de In-
vestimento AFD, Consulado 
Francês e Frente Nacional de 
Prefeitos. Na França, o foco 
é conhecer as experiências 
em mobilidade urbana, entre 
elas o Veículo Leve Sobre 
Trilhos (VLT). Durante os en-
contros com especialistas, 
autoridades governamentais 
e investidores franceses, Ro-
drigo Barros estreitou os la-
ços com a Agência Francesa 
de Investimento, ressaltando 
a importância de financia-
mento para um estudo rela-

cionado ao VLT em Guaru-
lhos. “Nossa presença aqui é 
uma mostra de compromisso, 
dá a tranquilidade e a segu-
rança necessárias para que 
a AFD invista em Guarulhos, 
financiando, por exemplo, o 
estudo de viabilidade do VLT 
em nossa cidade”, comenta 
Rodrigo Barros.

Também em Lyon, o secre-
tário teve contato com legis-
lações e mecanismos moder-
nos usados pelas gestões 
locais para a implementação 
de Parcerias Público Privadas 
(PPPs) nas áreas de ilumina-
ção pública, água e esgoto e 
resíduos sólidos, além de mo-
bilidade urbana. “A prefeitura 
de Rillieux-La-Pape, região 
metropolitana de Lyon, recen-
temente firmou uma PPP para 
modernizar seu parque de ilu-
minação. Neste quesito vale 
ressaltar que Guarulhos está 
avançando também. Estamos 
lançando nosso edital de PPP 
que prevê a renovação total 
do parque de iluminação pú-
blica, ampliando ainda em 11% 
o número de pontos de ilumi-

nação da cidade e implemen-
tando a telegestão”, destaca 
o secretário.

Concluídos os compro-
missos em Paris e Lyon, a 
missão inicia sua jornada 
no Smart City Expo World 
Congress, em Barcelona, a 
partir desta terça-feira (13). 
No evento, que segue até 

quinta-feira (15), Guarulhos 
se junta às 650 cidades 
mais modernas do mundo, 
participa de debates, visitas 
técnicas e troca de experi-
ências sobre Transformação 
Digital, Ambiente Urbano, 
Mobilidade, Cidades Inclu-
sivas e Compartilhadas, Go-
vernança e Finanças.

A consulta pública da mi-
nuta do contrato a ser assi-
nado entre a Prefeitura de 
Guarulhos, o Governo do 
Estado e a Sabesp para a 
prestação de serviços de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no 
município vai até a pró-
xima quinta-feira (15). Os 
documentos estão disponí-
veis no link: https://goo.gl/
JZ34NQ.

Neste endereço, os mu-
nícipes poderão encontrar 
informações sobre o plano 
de investimento, proposta 
econômico-finaceira, re-
latório de bens e direitos, 
plano municipal de sanea-

mento básico de Guarulhos 
(10/2018), termo de ciência 
de notificação, indicadores 
de desempenho, infrações 
e penalidades, plano de 
adequação tarifária, estra-
tégia de compatibilização 
dos investimentos, carta 
de anuência de débito em 
conta, transferência de 
bens e serviços e o contato 
de prestação de serviços.

A consulta pública 
atende as normas esta-
belecidas na Lei Federal 
11.445/07, regulamentada 
pelo Decreto Federal 7.217 
de 2010, que trata da políti-
ca nacional de saneamen-
to básico.

Em evento na França secretário Rodrigo Barros 
discute a implementação de VLT em Guarulhos

Consulta pública sobre parceria 
Saae e Sabesp vai até o dia 15
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Inscrição para cursos da Etec do Parque 
Cecap são prorrogadas e vão até dia 19

As inscrições para o pro-
cesso seletivo com 200 va-
gas nos cinco cursos da Etec 
do Parque Cecap, foram 
prorrogadas até às 15h da 
próxima segunda-feira (19). 

Os cursos oferecidos são 
de administração, além de 
logística, desenvolvimento 
de sistemas, ensino médio 

com habilitação técnica pro-
fissional em administração 
(curso técnico), e ensino mé-
dio com habilitação técnica 
profissional em desenvol-
vimento de sistemas (curso 
técnico). Outras informações 
pelos telefones (11) 3471-4071 
e pelo site www.vestibulinho-
etec.com.br.
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[ bloco de notas ]

Bienal do Livro recebe Sr. Dinheiro,
um dos mais influentes economistas

O economista, consultor 
fi nanceiro e professor Luís 
Carlos Ewald, que fi cou co-
nhecido como Sr. Dinheiro, 
por conta das suas apre-
sentações sobre educação 
fi nanceira nos programas 
da Rede Globo, a exemplo 
do Fantástico, é mais um 
dos nomes confi rmados da 
Bienal do Livro de Guaru-
lhos “Páginas que Conec-
tam”, que estreia no dia 30 
de novembro. Sua palestra 
será no dia 6 de dezembro, 

quinta-feira, às 20 horas, 
no auditório principal.

Como planejar as contas 
pessoais para um futuro 
mais seguro, educação 
fi nanceira e orçamento 
doméstico, são temas 
abordados pelo Sr. Di-
nheiro em suas palestras. 
Considerado um dos mais 
infl uentes economistas do 
país e consultor fi nanceiro, 
o professor Luís Carlos 
Ewald, o “Sr. Dinheiro”, é 
conhecido nacionalmente.

[ bloco de notas ]

O CEU Rosa de França 
recebeu no último sábado 
(10) o mutirão de cadas-
tramento e atualização 
do Cadastro Único para 
Programas Sociais (Ca-
dÚnico) e Bolsa Família. 
Cerca de 100 pessoas 
foram atendidas. Este foi 
o 8º mutirão do ano e as 
famílias, enquanto aguar-
davam a vez, assistiram 
apresentação de ginástica 
acrobática de alunos do 
centro educacional. O 
próximo mutirão ocorrerá 
no dia 24 deste mês, das 

9h às 14h, no CEU Paraíso 
–Alvorada (rua. Dom Sil-
vério, 628 - Vila Paraiso).

A ação promovida pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social, também dis-
ponibilizou às famílias 
informações sobre os 
programas Tarifa Social 
de Energia Elétrica, 
Carteira do Idoso, Bolsa 
Família e BPC/LOAS 
(Benefício da Prestação 
Continuada/Lei Orgânica 
da Assistência Social).

CEU Rosa de França recebe a 
8° edição do mutirão CadÚnico

Prefeitura concede título 
ao Instituto Social Coliseu

Nesta sexta-feira (9), o 
prefeito Guti assinou o 
certifi cado de utilidade pú-
blica conferido ao Instituto  
Social Coliseu Boxe Cen-
ter, por meio de projeto de 
lei proposto pelo vereador 
Geraldo Celestino. Há 23 
anos, a instituição atende 
crianças e jovens em situ-
ação de vulnerabilidade 
social por meio do esporte 
na cidade. São cerca de 
500 atendidos, em três 
unidades: Centro, São 
Domingos e Pimentas.

De acordo com o pre-

feito, a iniciativa contribui 
para que a instituição am-
plie a busca por parcerias 
e possa, assim, aumentar 
sua atuação na cidade. 
“Agradeço ao vereador 
Celestino pelo apoio a ins-
tituições parceiras como 
o Coliseu. Infelizmente, 
temos um grande número 
de pessoas em situação 
de vulnerabilidade desco-
bertas pelo poder público. 
Parcerias como essas são 
muito bem-vindas e serão 
sempre incentivadas”, 
afi rmou o prefeito.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação8° edição do mutirão CadÚnico
Divulgação

[ 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.

G NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

EIRELI – ME

Fornecimento de composto lácteo.

VALOR: R$ 546.975,00

C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A

Fornecimento de esparadrapo impermeável e seringa 

descartável.

VALOR: R$ 185.718,00

DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA – EPP

Fornecimentode espessante de alimentos e água, 

alimentos para situações metabólicas especiais para 

nutrição enteral ou oral, terapia nutricional oral e fór-

mula em pó nutricionalmente completa.

VALOR: R$ 159.353,40

BANCO BRADESCO S/A

Execução de serviços visando o recolhimento de 

tributos.

VALOR: R$ 121.913,60

CAHE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA – EPP

Fornecimento de fraldas descartáveis.

VALOR: R$ 79.500,00

FBS ALIMENTOS EIRELLI – EPP

Fornecimento de cereais

VALOR: R$ 77.850,00

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTI-

COS LTDA

Fornecimento de cloreto de sódio, Biperideno e Deca-

noato de Haloperidol.

VALOR: R$ 73.625,92

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Fornecimento de Fluoxetina e ácido acetilsalicílico 

100mg.

VALOR: R$ 65.265,92

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Fornecimento de alimento nutricionalmente completo, 

para uso oral ou enteral.

VALOR: R$ 55.598,40

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

Fornecimento de indicador biológico.

VALOR: R$ 53.462,50

Barra do Turvo Indústria e Comércio de Alimentos 

Eireli – EPP

Fornecimento de arroz parbolizado.

VALOR: R$ 51.260,00

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Município 

publicado nos dias 09 de novembro de 2018.

A cidade de Guarulhos 
foi um dos destaques do 
seminário “Tecnologias 
de Gestão de Resíduos”, 
realizado durante esta 
semana em Juiz de Fora, 
Minas Gerais. O evento 
contempla a segunda fase 
de elaboração do Plano 
Municipal de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS) da cidade minei-
ra e apresentou técnicas 
que serão incorporadas 
às políticas públicas de 
preservação ambiental.

O servidor da Secreta-

ria de Serviços Públicos, 
engenheiro Jonathas 
Durães Junior, falou sobre 
o manejo dos resíduos de 
construção e demolição 
realizado em Guarulhos, 
que inclui os 19 Pontos 
de Entrega Voluntária 
(PEV), o benefi ciamento 
do entulho pela Usina de 
Reciclagem de Resíduos 
da Construção Civil (RCC) 
da Proguaru e, por fi m, 
a utilização do material 
reciclado em obras, como 
tapa valas, conservação 
de vias, entre outras.

Dança, música, teatro e 
poesia usados como forma 
de conscientização e aprendi-
zado. Foi assim que aproxi-
madamente 140 alunos, de 
12 a 17 anos, estudantes de 
quatro escolas de Guarulhos, 
participaram da segunda 
edição do Festival de Cultura 
e Artes Negras, realizado no 
CEU Ponte Alta. O evento, 
promovido pela Secretaria de 
Direitos Humanos, por meio 
da Subsecretaria da Igualda-
de Racial, contou com seis 

apresentações, alternadas 
com música afro, discursos 
que exaltam o Novembro 
Negro e de combate a descri-
minação racial.

As atividades do Novembro 
Negro prosseguem neste sá-
bado (10), a partir das 9h, que 
é quando acontece o Memo-
rial Afro Guarulhos, uma aula 
e um “passeio” pelo Centro 
de Guarulhos, com visita aos 
lugares históricos, recontando 
a vivência dos povos negros 
que chegaram na cidade.

Guarulhos é destaque em 
seminário sobre gestão de 
resíduos em Minas Gerais

Arte como forma de conscientização 
marca atividade do Novembro Negro
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O Grupo Escoteiro Guaru 
(198º SP) estará represen-
tando a cidade de Guaru-
lhos no Impisa Camp, que 
acontece a partir desta 
quinta-feira (15) e vai até 
domingo (18), em Biguaçu, 
estado de Santa Catari-
na. Trata-se de um grande 
acampamento que reunirá 
cerca de 1.000 escoteiros, 
segundo estimativa da or-
ganização.

Com o apoio da Prefeitura 
de Guarulhos, o Guaru (gru-
po escoteiro na modalidade 
básica mais antigo da cida-
de em atividades), enviará 
71 integrantes, entre lobi-
nhos, escoteiros, sêniores e 
pioneiros (ramos do escotis-
mo), chefi a e pais.

“Vamos proporcionar que 
os nossos jovens tenham a 
oportunidade de viajar para 
fora do estado e conhecer 
outras culturas. Além do 
mais, o Impisa Camp é mais 
uma oportunidade de forta-
lecermos a fraternidade es-
coteira”, explicou o diretor 

de escotismo do G.E. Guaru, 
Vicente Vasconcellos.

“A entidade Sempre 
Alerta Brasil-Impisa, pela 
qual somos associados, 
está fazendo de tudo para 
que o jovem possa partici-
par, inclusive tendo doado 
um tablet que foi colocado 
numa rifa para angariar-
mos fundos”, observou.

Além do Guaru, outros 

dois grupos escoteiros de 
Guarulhos são associados à 
Sempre Alerta Brasil-Impisa, 
e todos estão com inscri-
ções abertas para criança 
e jovens, e adultos voluntá-
rios. 

O Guaru fi ca localizado 
na Cidade Miriam Ayrton 
Senna da Silva, no Parque 
Júlio Fracalanza, na rua Jo-
aquim Miranda, 471, na Vila 

Guarulhos; o G.E. Pitiguari 
fi ca na escola da prefeitura 
Professora Sílvia de Cássia 
Matias (rua Conceição da 
Barra, s/n, Taboão)  e o G.E. 
Josafá Tito Figueiredo, fun-
ciona na escola de mesmo 
nome (rua João Simão, 159, 
Jardim Belvedere).

Mais informações com o 
chefe Vicente, no telefone 
9.9832.2671.

Escoteiros Guaru representam a cidade 
em evento nacional em Santa Catarina

Movimento nas bibliotecas 
municipais tem alta de 
10% nos últimos 12 meses
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Antônio Boaventura

O aumento de frequen-
tadores nas bibliotecas 
públicas municipais atin-
giu a marca de quase 10% 
nos últimos 12 meses. No 
ano passado esses espa-
ços receberam em média 
aproximadamente 6.700 
usuários por mês, quanti-
dade esta superada neste 
ano. Até maio, quase 
7.300 pessoas passaram 
pelas dez unidades que o 
município possui. 

O HOJE obteve a infor-
mação de que o maior 
fl uxo de pessoas nos 
espaços de leitura acon-
tece no período após o 
horário do almoço e se 
estende até o fechamen-
to. Já na biblioteca Mon-
teiro Lobato, os frequen-
tadores tem como hábito 
procurar aquele local nos 
horários matinais. Guaru-
lhos possui um acervo de 
179.321 livros.

De acordo com o Institu-

to Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), a 
leitura ocupa, em média, 
seis minutos de um dia, e 
o tempo gasto na frente 
da televisão é de 2h35. 
A pesquisa foi realizada 
com cinco mil pessoas 
nos estados do Pará, São 
Paulo, Rio Grande do Sul 
e Pernambuco e no Distri-
to Federal.

No ano passado, 80.144 
pessoas foram atendidas 
nas bibliotecas munici-
pais. Até maio deste ano, 
a Subsecretaria de Cultu-
ra registrou o atendimen-
to de 36.478 usuários. 

O governo munici-
pal também dispõe do 
programa Agentes de 
Leitura, que possui acer-
vo de 10.800 livros, que 
para colocar em prática 
esta iniciativa viabilizou 
a contratação de 108 
Agentes de Leitura para 
estimular a leitura em 
seus bairros.
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Inadimplência do guarulhense caiu mais 
do que no Estado de São Paulo em um ano

O Indicador de Regis-
tros de Inadimplentes 
mostrou que o índice de 
consumidores guaru-
lhenses diminuiu 0,7% 
de setembro do ano 
passado até o mesmo 
mês de 2018. O núme-
ro é melhor do que o 
observado na região 
do Alto Tietê (0,5%) e, 
também no Estado de 
São Paulo (0,6%).

 Na comparação de se-
tembro com o mês ante-
rior, a inadimplência teve 
leve aumento, de 0,1%, 
de acordo com os dados 

da Boa Vista SCPC. No 
resultado acumulado (de 
janeiro a setembro), a 
inadimplência diminuiu 
0,2%.

Para o presidente da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Guaru-
lhos, William Paneque, 
cenário ainda não é o 
ideal, mas economia 
caminha para a recupe-
ração. 

“O país ficou muito 
tempo em recessão. É 
natural, ainda que não 
desejável, que a recu-
peração não venha na 

velocidade que preci-
samos. Mas a economia 
vem demonstrando que 
está a caminho da me-
lhora”, afirma.

 A recuperação de 
crédito do consumidor, 
por sua vez, aumentou 
0,9% na comparação 
mensal de setembro 
contra o mês anterior. 
No resultado acumu-
lado, a recuperação 
obteve queda de 5,0% 
enquanto na variação 
interanual (mesmo mês 
do ano anterior) o indi-
cador avançou 0,4%.

INDICADOR: Números são de indicador da Boa Vista SCPC, empresa parceira da ACE-Guarulhos, e são também bem melhor do que os observados na região do Tietê
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EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do 
Artigo 26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 417.321, de 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 
09, da matrícula 123.922, relativa ao Imóvel situado na Avenida Salgado Filho, 2.948 (do 
cadastro municipal), Apartamento 153, Bloco B, Condomínio Ecoone Araucárias, Vila 
Rio de Janeiro, Guarulhos - SP, serve-se do presente para promover a Intimação por Edital 
da devedora fi duciante PRISCILA DIAS DOS SANTOS, CPF 377.517.858-96, para fi ns de 
cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos em atraso, 
tendo em vista que a devedora fi duciante PRISCILA DIAS DOS SANTOS encontra-se em 
local incerto ou não sabido.     
  
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 01/11/2018, corresponde a 
R$ 31.225,04 (trinta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), conforme 
demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, estando o 
valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a 
data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 1.834,36. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

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

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Avenida Salgado Filho, 2948 (do cadastro municipal), Apartamento 153, 
Bloco B, Condomínio Ecoone Araucárias, Vila Rio de Janeiro, Guarulhos - SP, em favor 
da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do § 7º, do artigo 
26, da Lei n.° 9.514/97.   
  

Guarulhos, 13 de novembro de 2018.  
Primeira Publicação                         
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O escritor, editor e executivo 
da indústria de histórias em 
quadrinhos americano Stan 
Lee morreu nesta segunda-
-feira, 12, aos 95 anos. A infor-
mação foi divulgada pela sua 
fi lha ao site TMZ. Ele chegou a 
ser levado ao hospital Cedars-
-Sinai, onde morreu.

Nova-iorquino da gema, 
nascido Stanley Martin Lieber, 
em 1922, ele foi um dos mais 
importantes nomes dos qua-
drinhos por décadas, mas não 
foi exatamente um quadrinista. 
Fez história principalmente no 

nicho dos super-heróis ao es-
crever argumentos, roteirizar 
HQs e conceber personagens 
que viriam a se tornar céle-
bres, como o Homem-Aranha, 
o Quarteto Fantástico e os X-
-Men. No entanto, Lee come-
çou a carreira, em 1939, como 
um mero assistente, sem assu-
mir funções criativas. 

Uma de suas primeiras 
criações foi o Destroyer (não 
confundir com o Demolidor, 
que também foi imaginado 
por Lee em parceria com Bill 
Everett), em 1941, mas o herói 

não obteve o sucesso de suas 
futuras contribuições. Stan Lee 
é o ator que mais estrelou lon-
ga-metragens de heróis. Em 
todas as adaptações cinema-
tográfi cas de quadrinhos da 
Marvel, mesmo nas produções 
da Fox (X-Men, Deadpool) e da 
Sony (Homem-Aranha), ele faz 
participações especiais curtas, 
porém aguardadas pelos fãs. 
Existe, inclusive, uma teoria 
não confi rmada de que todos 
os personagens interpretados 
por Stan Lee no cinema seriam 
a mesma pessoa.

William Bonner e Natasha 
Dantas estão em clima de 
comemoração. O casal de-
cidiu realizar uma festa para 
200 convidados para ce-
lebrar novamente a união 
deles, já ofi cializada no dia 
8 de setembro, em São 
Paulo. Neste sábado, 10, 
o apresentador do “Jornal 
Nacional” e a esposa se ca-
saram, desta vez, no Hotel 
Emiliano, no Rio de Janeiro.

Os fi lhos de Bonner, frutos 
do casamento com a também 
jornalista Fátima Bernardes, 
estiveram presentes. Viní-
cius, Beatriz e Laura estavam 
ao lado do pai na cerimônia. 

Natasha é fi sioterapeuta e 
foi responsável pela recupe-
ração de Bonner após uma 
lesão sofrida no joelho. Ne-
nhum dos dois publicou fotos 
da cerimônia deste sábado 
nas páginas de redes sociais.

Entre os vários convidados 
que passarão pela atração, 
Grazi Massafera aceitou en-
frentar as duras provas da 
apresentadora. A atriz estará 
no programa no dia 20 de 
novembro, e vai participar 
dos quadros Meu Programa, 
Minhas Regras, onde Tatá su-
gere inúmeras formas de se 
dar uma entrevista nada con-
vencional, como segurando 
o lábio superior ou colocan-

do a língua pra fora da boca.
Estará também no Descul-

pa, Só Quero Te Beijar, em 
que Tatá faz de tudo para 
conquistar um selinho da 
convidada que, ao fi nal do 
programa, ainda canta e dan-
ça com a apresentadora. Em 
um total de 25 episódios, o 
programa contará ainda com 
nomes como Armandinho, 
Ed Motta, Felipe Dylon e Syl-
vinho Blau-Blau. 

Na reta final da gravi-
dez, Isis Valverde deci-
diu compartilhar algu-
mas imagens do ensaio 
fotográfico que fez re-
centemente. A atriz está 
grávida de Rael, fruto do 
relacionamento com o 
modelo André Resende. 

No sábado, dia 10, Isis 
publicou diversas fotos 
no perfil oficial no Insta-
gram. Os seguidores da 
atriz publicaram mensa-
gens parabenizando a 
gestação.

“Que esta criança que 
você carrega em seu 

ventre venha com muita 
saúde e lhe traga mui-
tas bênçãos”, escreveu 
um fã. Outros internau-
tas comentaram sobre a 
barriga: “Tá linda de bar-
riga” e “Meu Deus, que 
deusa” foram alguns dos 
comentários postados.

Isis Valverde faz ensaio fotográfico
de gravidez e posta nas redes sociais

Grazi Massafera será uma das convidadas 
do programa ‘Lady Night’, de Tatá Werneck

Stan Lee, criador de super-heróis da 
Marvel, morre aos 95 anos nos EUA

William Bonner e Natasha Dantas 
se casam pela segunda vez no Rio
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[ horóscopo ]

Um Amor à Altura

O Filho do Máskara

Globo,15h05. Com: 
Françoise-Domi Blim; 
Cesar Domboy. Um 
dia, a advogada Diane 
perde seu telefone ce-
lular, mas logo recebe 
a ligação de um des-
conhecido, Alexandre, 
que encontrou o apa-
relho e quer devolvê-
-lo. Quando se encon-

tram, Diane tem uma 
surpresa: o homem tão 
simpático ao telefo-
ne tem apenas 1,36m. 
Os dois continuam a 
se encontrar e, logo, 
se apaixonam, mas ela 
não está pronta para li-
dar com o preconcei-
to de namorar um ho-
mem tão baixo.

SBT, 23h15. 
Com: Jamie Ken-
nedy; Alan Cum-
ming; Traylor Ho-
ward. O cartunista 
Tim Avery está mui-
to surpreso pois 
será pai de um ga-
rotinho que tem os 
mesmos poderes 
da máscara de Loki: 

um objeto mítico 
que dá a quem usa, 
os poderes de se 
transformar no que 
quiser. O proble-
ma é que o próprio 
Loki está à procu-
ra de sua másca-
ra e, consequente-
mente, da família 
de Avery.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

MDN
PERISCOPIO

NEMCALI
IPODERT

CANZONECE
ONVELAM

ADRENALINA
ENSMAL

ANESTESIAD
NETADECO

EGOALUAR
ERAPOSAM
NÃOPREI
HOVERTD

PONTEPRETA

Romance de
1932, de
José Lins
do Rego

Dispositi-
vo óptico
de sub-
marinos

"Querer 
é (?)", 
frase

positivista

Cultura 
da Zona
da Mata 

nordestina

Desinência
verbal do
infinitivo

Dispen-
sam cui-
dados a

Hormônio
ativado

diante do
perigo

Cada fase
de um
torneio

esportivo

Princípio
negativo
no Mani-
queísmo

Estatuto
da Crian-
ça e do A-
dolescente

(?) geral:
precede 
o trans-
plante 

Exército
separatis-
ta basco
(sigla)

Instância
psíquica
ligada à

realidade

Mamífero
que sim-
boliza a

esperteza

Chefe de
James
Bond 
(Cin.)

Resposta
do inde-

ferimento
Observa;
enxerga

Principal
figurante
nobre do
maracatu

O maior
rival do
Guarani
(Fut.)

O de qua-
tro folhas
traz sorte
(Folcl.)

"High",
em HDTV

Norte
(abrev.)

Formato
da argola
Raiz, em

inglês

Conjunção
aditiva

Segundo
(símbolo)

Sequer; 
ao menos

Acre
(sigla)

A tecla "apagar" 
em calculadoras

Intérprete de Sassá
Mutema (TV)

Capital da salsa, si-
tua-se na Colômbia
Aquela que pratica

atos libidinosos

Iguaria como a am-
brosia ou o quindim

Elemento do diamante
e da grafita (símbolo)

Possível causa de
alteração de humor

no dia seguinte
Formação do balé

"(?) Per
Te",

música
italiana

Claridade
noturna

Cartel do
petróleo

Art (?),
estilo do

Cristo
Redentor

Acusada
em juízo

Diz-se da obra como
a Torre Eiffel, por

sua gran-
diosidade

4/cali — root. 5/trevo — velam. 7/canzone. 10/adrenalina — periscópio.

[ novelas ] 

virgem

Você estará menos 
emocional do que o 
habitual. Isso faz com 
que você seja muito 
eficaz em resolver de-
terminadas situações. 
Você deveria tomar 
precauções contra o frio 
e o vento. O ar não será 
um elemento amigável 
para você hoje.

Um golpe de sorte vai 
permitir que você faça 
progressos no aspecto 
social. Não perca tempo 
com detalhes. Você 
vai estar em excelente 
forma. Tenha cuidado 
com o que come e você 
terá mais energia.

Hoje será um dia de 
calma perfeita. Apro-
veite ao máximo a paz 
e a tranquilidade antes 
de acabar não tendo 
tempo para si mesmo. 
Um mergulho com os 
amigos, seguido por 
uma refeição seria uma 
boa maneira de liberar 
o cansaço dentro de 
você.

Você vai ser admirado 
pelo seu espírito - 
ninguém será capaz de 
dizer não a você! Mas 
seja paciente, nem todo 
mundo vai ser capaz 
de manter o seu ritmo. 
Preste atenção em seu 
fígado, não exagere na 
sua alimentação.

Sua autoconfiança irá 
encontrar razão para 
crescer. A verdade 
vai vir tranquilamente 
sobre alguém que você 
conhece. Você está 
ficando mais forte fisica-
mente, é hora de fazer 
um esporte ou exercício 
- não fique sentado!

Você estava certo 
em fazer um esforço 
e ficará feliz por tê-lo 
feito. As circunstâncias 
provam que você está 
certo. Você precisa de 
um tempo para relaxar 
adequadamente antes 
que o estresse tome 
conta de você.

Você terá a chance de 
mostrar que tem mais 
liberdade do que você 
pensa. Rompa com seus 
hábitos de costume! 
Você vai provar a si mes-
mo que é mais correto 
com as suas despesas 
hoje, você está de volta 
no caminho certo para 
levar uma vida mais 
equilibrada.

Você vai fazer alguns 
contatos interessantes e 
novas portas se abrirão. 
Boas e novas amizades 
estão no horizonte. 
Você está perdendo 
tempo com assuntos 
sem importância e está 
cansado.

As pessoas ao seu 
redor vão estar mais 
agitadas, mas sua 
calma lhe permitirá 
saborear as alegrias da 
vida. Conhecer seus 
limites é uma vantagem. 
Faça um esforço para 
permanecer racional, 
principalmente quando 
se trata da alimentação.

Você está comple-
tamente absorto em 
seus pensamentos e 
devaneios. Você terá 
a inspiração para fazer 
progressos em seus pla-
nos. Você está usando 
muita energia e a fadiga 
é desagradável. Tire um 
tempo para recarregar 
suas baterias.

Sua natureza agradá-
vel e sua disponibilida-
de vão fazer com que 
os outros queiram imitar 
você. Aproveite-se dis-
so. Se você não deixar 
que fatores externos o 
desestabilizem, você 
vai manter seus níveis 
de energia. Mantenha 
o rumo.

Você está se sentindo 
mais sociável e aberto 
às ideias de outras pes-
soas, com uma perspec-
tiva mais otimista. No 
entanto, não imponha 
as suas ideias sobre os 
outros. Faça uma pausa 
para ouvir música ou 
fazer algo que você 
realmente gosta.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Talíssia pede para 
se casar o mais 
rápido possível com 
Vinícius para tentar 
manter a guarda de 
Valentina. Dandara 
decide apresen-
tar Hugo a seus 
amigos. Márcio 
recebe mensagens 
misteriosas e Péro-
la desconfia. 

Espelho da Vida
Américo segue 

Cris, sem que ela 
perceba. Carmo se 
insinua para Dalton. 
Lenita chantageia 
Isabel. Flor leva sua 
redação para Prisci-
la, e Edméia/ Grace 
a defende dos 
insultos de Isabel. 
Cris se surpreende 
ao conhecer a atriz 
que interpretará 
Benedita no filme 
de Alain.

O Tempo 
Não Para

Dom Sabino re-
cebe uma intima-
ção para prestar 
esclarecimentos à 
justiça sobre crimes 
de guerra. Belém 
consegue a liber-
dade condicional 
de Barão até o jul-
gamento. Coronela 
conta a Carmen 
que ela será avó. 

Carmen repreende 
Samuca por não ter 
lhe contado sobre 
o neto que Waleska 
está esperando.

O Sétimo Guardião
Gabriel desperta 

sem memória, e Luz 
e Geandro decidem 
leva-lo até Serro 
Azul. Sampaio se 
hospeda na pensão 
de Ondina, e Ada-
mastor estranha a 
chegada do foras-
teiro. Sóstenes aler-
ta Machado para o 
desaparecimento 
de Luz. Ondina e 
Adamastor impe-
dem que Júnior se 
embriague ainda 
mais.

Jesus
Petronius se 

preocupa com 
Maira Madalena. 
André e João são 
levados para a cela. 
Petronius diz ter 
uma missão para 
Longinus. Antipas 
tenta acalmar Hero-
díade. Pilatos avisa 
que usará o corbã 
para construção 
dos aquedutos. 
Petronius diz que 
fará uma viagem e 
nomeia Caius para 
o comando. Cas-
sandra a Jerusalém. 
Maria chama Miriam 
para visitar Laila. 

Chiquititas
Carmen fica 

sabendo que Simão 
foi visitar Valenti-
na. Ela consegue 
dizer “a minha neta 
é”, mas antes de 
conseguir terminar, 
Carmen chega e 
manda Simão voltar 
ao trabalho. Car-
men diz para Valen-
tina que sabia que 
ela faria um jeito de 
se comunicar, mas 
que dará um jeito 
para mais ninguém 
visitá-la. 

As Aventuras 
de Poliana

Durval leva três 
bolos para a festa. 
Os convidados can-
tam os parabéns e 
Poliana faz os pedi-
dos antes de apa-
gar as velas. João 
canta uma canção 
para Poliana. Jose-
fa diz a João que 
precisam arrumar 
um lugar para ficar. 
Poliana pede para 
Luísa deixar João e 
sua mãe ficarem em 
sua casa.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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LOTEAMENTE RESIDENCIAL EM ATIBAIA
Pronto para construir. 
Terreno a partir de 360 metros.
Estrada dos Pires, 3001
saida no km 79 da Dom Pedro l.
Busca no Waze: BUONA VITA ATIBAIA

(11) 4414-6466 
(11) 93229-4744
O Buona Vita te oferece segurança, 
conforto, lazer e qualidade de vida, 
que você só encontra  estando em um 
dos lugares com o melhor clima do Brasil.
Seja para investir, morar ou tirar férias, 
esta é a sua oportunidade!

LAZER COMPLETO
- Churrasqueira;
- Piscinas;
- Academia;
- Salão de festas;
- Quadra gramada;
- Playground;
- Pista de caminhada;
- Área verde;
- Praça de piquenique.

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

SALA, COZINHA 
E WC, PONTO 
COMERCIAL 

COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 
04 VAGAS DE 

GARAGEM, PREÇO 
R$ 350.000,00, 
COM 50% DE 
ENTRADA E 60 

FIXAS. TROCO POR 
APTO.

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

CASA ITAQUA
02 QUARTOS,SENDO 

01 SUITE, SALA, 
COPA, COZINHA, 2 

VAGAS DE GARAGEM, 
MURADA, PORTÃO 
AUTOMÁTICO, FINO 

ACABAMENTO 
LOCAL, RUA PEREIRA 

BARRETO, 51, JD. 
CAYUBI, PREÇO 
R$ 230.000,00, 

PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA, SALDO 

EM 60X FIXAS OU 
FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO.

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, 
REGIAO DO JD SÃO 
JOAO, CONTENDO 05 

SUITES, 02 SALAS, 
COZINHA, SALÃO 
DE FESTAS COM 
CHURRASQUEIRA 
E FOGÃO A LENHA, 
PISCINA, 03 VAGAS 

DE GARAGEM, 
ESCRITURA 

REGISTRADA, PREÇO 
R$ 400.000,00, 

PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA E 60X 
FIXAS. TROCO POR 

APTO.

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.

ATIBAIA CHÁCARA 
1.000 M², MURADA, 
CASA CONTENDO 
04 DORMITÓRIOS, 
SENDO 2 SUÍTES, 
PISCINA, SALÃO 

DE FESTA, 
CHURRASQUEIRA, 
FOGÃO A LENHA, 
SAUNA, VALE A 

PENA VER. PREÇO 
R$ 650.000,00. 
ACEITO APTO OU 

PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA OU 
FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO.

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.

JD. SANTA EMILIA, 
02 CASAS - 1º 

DE 02 COMODOS 
E BANHEIRO, 2º 

COM 03 COMODOS 
E BANHEIRO, 

TERRENO MEDE 
7X22, COM 
ESCRITURA, 

PLANO E MURADO 
2 VAGAS DE 

GARAGEM, PREÇO 
R$ 220.000,00, 
PARCELO COM 

50% DE ENTRADA, 
SALDO EM 60X 

FIXAS. TROCO POR 
APTO.



www.guarulhoshoje.com.br terça-feira, 13 de novembro de 201812

Rodrigo Aparecido Silva Bento, estado 
civil solteiro, profi ssão farmacêutico, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte de 
julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(20/07/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Alberto Bento e de Elisabete Apa-
recida da Silva Bento
Bruna Villas Bôas de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e um de setembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (21/09/1986), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Nelson Villas Bôas 
de Oliveira e de Marisia Villas Bôas de 
Oliveira

Luiz Hosozuka, estado civil viúvo, profi s-
são funcionário público municipal, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
julho de mil novecentos e sessenta e sete 
(28/07/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Shigeo Hosozuka e de Cecilia Hosozuka
Ivanice Pequeno dos Santos, estado 
civil viúva, profi ssão aposentada, nasci-
da em Natal, RN no dia vinte e dois de 
outubro de mil novecentos e sessenta e 
sete (22/10/1967), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Pequeno da Silva e de Joana 
Paulino da Silva

José Aldair da Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão prensista, nascido em Belo Jar-
dim (Reg. Tacaimbó), PE no dia onze de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (11/09/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Antonio Manoel da Silva e de Quitéria 
Joana de Lima Silva
Maristela dos Reis, estado civil divor-
ciada, profi ssão confeiteira, nascida em 
São Paulo (Consolação), SP no dia vinte 
e oito de novembro de mil novecentos e 
sessenta e sete (28/11/1967), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Maria José Reis

Milton Braz, estado civil divorciado, pro-
fi ssão estoquista, nascido em Mauá, SP 
no dia onze de março de mil novecentos 
e setenta e três (11/03/1973), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Ana Clotildes Gomes 
da Silva
Tatiana Presto Archanjo, estado civil 
solteira, profi ssão gerente de recursos 
humanos, nascida em Distrito São Mi-
guel Paulista, São Paulo, SP no dia vin-
te de abril de mil novecentos e oitenta 
(20/04/1980), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Miguel Archanjo Filho e de Vitória 
D’Aparecida Imaculada Presto

Nayara Cristina Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezenove de janei-
ro de mil novecentos e noventa e seis 
(19/01/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Lilian Aparecida da Silva Pereira
Bruna Eugênio Teixeira da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (26/09/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de André Eugênio da Silva e de Gis-
laine Teixeira Eugênio da Silva

Alex Lopes de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão reparador LA, nasci-
do em Ibitiara (Reg. Novo Horizonte), 
BA no dia onze de abril de mil nove-
centos e noventa e um (11/04/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Lopes de Oliveira e de Isabel Maria 
Lopes de Oliveira
Giovana Menezes, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia dezesseis de agosto 
de mil novecentos e noventa e seis 
(16/08/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Luis Claudio Menezes e de Maria 
Flor de Maio Souto Menezes

Vitor Cesar Gutierrez, estado civil sol-
teiro, profi ssão suporte de redes, nascido 
em Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP 
no dia quatro de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (04/02/1995), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Willyam Cesar 
Gutierrez e de Alexandra Fidelis Gutierrez
Priscila de Souza Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia doze de 
maio de mil novecentos e noventa e oito 
(12/05/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Rios Marques da Silva e de Sandra 
Francisca de Souza Silva

Robson Pereira de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Itiruçu, BA no dia treze de maio de mil no-
vecentos e setenta e nove (13/05/1979), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Rubens Va-
leriano de Souza e de Maria Lita Pereira
Marcileide Bezerra Vieira, estado civil 
solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
Carnaiba (Reg. Distrito Quaraçu, Cândido 
Sales, Estado da Bahia), PE no dia vinte 
e quatro de agosto de mil novecentos e 
oitenta e cinco (24/08/1985), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Enock Garcia Vieira e de 
Hildete Bezerra Vieira

Alexandre Monteiro Pracides, estado ci-
vil divorciado, profi ssão comerciante, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
seis (23/02/1976), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de João Luziano Pracides Filho e de Luzia 
Monteiro Pracides
Elâine Vieira do Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dez de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
três (10/11/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Boaventura José do Nascimento e de 
Maria de Fátima Gomes Vieira do Nasci-
mento

Alberto Cesar da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Recife, PE no dia dez de novembro de mil 
novecentos e oitenta e três (10/11/1983), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José Ma-
nasses da Silva e de Maria das Dores da 
Silva
Shirley Neves Silva, estado civil divorcia-
da, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e oitenta e um 
(31/05/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Severino Belarmino da Silva e de Carme-
lita Maria Neves da Silva

Rafael Pereira de Araujo, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em automação, 
nascido em Granito, PE no dia dezenove 
de setembro de mil novecentos e setenta 
e sete (19/09/1977), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Jaciel Gomes de Araujo e de Maria 
Alaides Pereira de Araujo
Marlene Capacci, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, São Paulo, SP no dia onze 
de março de mil novecentos e sessenta 
e cinco (11/03/1965), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Capacci e de Santina Maria 
de Jesus

Rodrigo de Souza Costa Sajonc, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia cinco de no-
vembro de mil novecentos e noventa e 
dois (05/11/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Wagner Costa Sajonc e de Edna Marta 
de Souza Sajonc
Greicy Kelly Fortunato da Silva, esta-
do civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e seis de novembro de mil no-
vecentos e noventa e seis (26/11/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcus Veni-
cius da Silva e de Sebastiana Fortunato 
da Silva

Alexandre dos Santos Rocco, estado 
civil solteiro, profi ssão estagiário em help 
desk, nascido em Bragança Paulista, SP 
no dia onze de novembro de mil nove-
centos e noventa e três (11/11/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Carlos 
Rocco e de Mirela Cristina dos Santos 
Rocco
Talita de Cássia Braz de Lima, estado 
civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatro de ju-
nho de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/06/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edivalda Braz de Lima

Jonas Monteiro Nunes, estado civil 
solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de janei-
ro de mil novecentos e noventa e seis 
(10/01/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ricardo Cardoso Nunes e de 
Samanta Monteiro e Silva
Thalia da Silva Dias, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte de novem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(20/11/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcelo Dias de Oliveira e de 
Marcia Gleide Pereira da Silva

Kleiton Santos Fernandes, estado civil 
solteiro, profi ssão coletor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(22/07/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Daniel de Freitas Fernandes e de Maria 
de Lourdes Santos Fernandes
Valquíria André Luiz, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia cinco de agosto de mil nove-
centos e noventa e três (05/08/1993), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jorge Andre Luiz e 
de Celia Nunes de Morais

Ricardo de Toledo Barreto, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Subdistrito Vila Guilherme, São Paulo, 
SP no dia dezessete de julho de mil no-
vecentos e setenta e quatro (17/07/1974), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Rui Ro-
drigues Barreto e de Roseli de Toledo 
Barreto
Andresa Vieira Binatti, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia vinte de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (20/09/1985), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Salvador Binatti e de 
Geny Lage Vieira Binatti

Anderson Ramos da Cruz, estado civil 
solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito Gua-
rulhos), SP no dia vinte e oito de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois 
(28/08/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mauro Ramos da Cruz e de Luciene Ma-
chado da Cruz
Liliane Silva Rocha, estado civil solteira, 
profi ssão motorista, nascida em Barueri, 
SP no dia dez de junho de mil novecentos 
e oitenta e quatro (10/06/1984), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Salvador Cordeiro da 
Rocha e de Sonia Regina Silva Rocha

Antonio Carlos de Barros, estado civil 
divorciado, profi ssão grafi co, nascido em 
Santo André, SP no dia vinte e dois de 
setembro de mil novecentos e sessenta e 
sete (22/09/1967), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Pereira 
de Barros e de Maria Yvone de Barros
Luísa Aparecida de Barros, estado civil 
divorciada, profi ssão historiadora, nascida 
em Cornélio Procópio, PR no dia vinte e 
um de março de mil novecentos e sessen-
ta e nove (21/03/1969), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Paulo Jacob de Barros e de 
Maria Diva de Barros

Almir da Costa Carvalho Filho, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Santo Antonio, Salvador, 
BA no dia doze de dezembro de mil nove-
centos e setenta e seis (12/12/1976), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Almir da Costa 
Carvalho e de Maria Bárbara Farias dos 
Santos
Andresa Aline da Costa Rodrigues, 
estado civil solteira, profi ssão doceira, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dois de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(02/05/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Carlos Rodrigues e de Maria Luiza 
da Costa Rodrigues

Daniel Marcí de Macedo, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Ibipitanga, BA no dia vinte e sete de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(27/02/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcí José de Macedo e de Maria Rosa 
de Oliveira Araujo
Dácia Almeida Sousa, estado civil sol-
teira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Utinga (Reg. Riachão de Utinga), BA no 
dia quinze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (15/01/1984), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jose Pinheiro Sousa e 
de Ivalcemi Almeida de Souza

José Esdras da Silva Martins, estado 
civil solteiro, profi ssão garçom, nascido 
em São João (Reg. Canhotinho), PE no 
dia dez de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (10/01/1995), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Sebastião Martins 
e de Maria José da Silva Martins
Silvania Maria de Souza Santos, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Caetés (Reg. Jucati), PE no dia vinte 
e um de setembro de mil novecentos e 
noventa e seis (21/09/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José de Souza Santos e 
de Maria Madalena dos Santos

Izaias Barbosa Silveira, estado civil 
viúvo, profi ssão pedreiro, nascido em 
Marialva, PR no dia dezenove de no-
vembro de mil novecentos e quarenta e 
nove (19/11/1949), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Theodoro Barbosa Silveira 
e de Irondina Vieira da Silveira
Marisvalda Bruno, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de limpeza, nas-
cida em Jequié (Reg. Distrito Baixão), 
BA no dia quinze de março de mil nove-
centos e sessenta e sete (15/03/1967), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Maria 
São Pedro Bruno

Nielsen da Cunha, estado civil divorcia-
do, profi ssão instrutor técnico de mecâni-
ca, nascido em Palmital, SP no dia dois 
de abril de mil novecentos e cinquenta e 
nove (02/04/1959), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José da Cunha e de Irma Maria 
Spornraft
Fernanda Firmino Leal, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia seis de outu-
bro de mil novecentos e setenta e três 
(06/10/1973), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Firmino Leal

Claudinei Nascimento dos Santos, es-
tado civil divorciado, profi ssão técnico de 
raio x, nascido em São Paulo, SP no dia 
treze de março de mil novecentos e seten-
ta e quatro (13/03/1974), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Osmario Jose dos Santos e 
de Maria Celeste Nascimento dos Santos
Cely Bruschi de Miranda, estado civil di-
vorciada, profi ssão designer de interiores, 
nascida em São Paulo, SP no dia nove de 
dezembro de mil novecentos e setenta e 
seis (09/12/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Valdir Pereira de Miranda e de Eunice 
Bruschi de Miranda

Fábio Fernandes de Assis Cunha, es-
tado civil solteiro, profi ssão vigilante, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e um 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
um (21/02/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Leodegar Fernandes da Cunha e de 
Aparecida de Assis Cunha
Michelle Fernandes Perfetto, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora de 
vendas, nascida em Subdistrito Liber-
dade, São Paulo, SP no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
um (18/02/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Carlos Perfetto e de Elizabeth 
Fernandes Perfetto

Iremar Oreste de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão servidor público muni-
cipal, nascido em Guarulhos, SP no dia 
trinta e um de março de mil novecentos 
e setenta e três (31/03/1973), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Antonio de Oliveira 
e de Silvina Maria de Oliveira
Lucilene Neres dos Santos, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de junho de mil novecentos 
e setenta e seis (24/06/1976), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Pedro Neres dos Santos 
e de Eurides Casanti dos Santos

Evaldo da Silva Soares, estado civil sol-
teiro, profi ssão vigilante, nascido em Su-
zano, SP no dia vinte e três de maio de mil 
novecentos e setenta e três (23/05/1973), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Geraldo da 
Silva Soares e de Maria José Soares
Marlene Albano de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão esteticista, nascida em 
Subdistrito Vila Formosa, São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de dezembro de mil no-
vecentos e sessenta e sete (28/12/1967), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Eduardo de 
Souza e de Ivanilda Benedita de Souza

Rafael Santos de Lima, estado civil sol-
teiro, profi ssão atendente, nascido em 
Matriz de Camaragibe, AL no dia vinte 
e cinco de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito (25/01/1998), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ezil Alves de Lima e de 
Marilene dos Santos
Rebeca Kerollainy da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e um 
de outubro de mil novecentos e noventa e 
sete (21/10/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Wanderley da Silva e de Alba Gelva 
da Silva

Thiago de Melo Lopes, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia quatorze de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (14/04/1988), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Roberto da Silva Lopes e de 
Maria Ambrosina Cartaxo de Melo Lopes
Maria Tais do Nascimento Sousa, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar ju-
ridico, nascida em Campos Sales (Reg. 
1º Ofi cio, Araripe), CE no dia seis de 
abril de mil novecentos e noventa e seis 
(06/04/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Luiz do Nascimento e de Maria 
Sergio de Sousa

Andre Melo Pomanti, estado civil soltei-
ro, profi ssão contador, nascido em San-
tos (Reg. 1º Subdistrito), SP no dia vinte 
e cinco de outubro de mil novecentos e 
noventa e dois (25/10/1992), residente 
e domiciliado em local ignorado, fi lho de 
Walter Pomanti e de Maria de Fatima 
Melo Pomanti
Vanessa Taiane de Brito Santos, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de recur-
sos humanos, nascida em Guarulhos, SP 
no dia quatro de julho de mil novecentos e 
noventa e seis (04/07/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Lenaldo dos Santos e de 
Solange de Brito Santos

Diego Donato Franco, estado civil soltei-
ro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Caculé (Reg. Piripá), BA no dia quatro de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
seis (04/09/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Manoel Batista de Jesus Franco e de 
Valdivina Prates Donato Franco
Marta de Oliveira Donato, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Cordeiros, BA no dia seis de fevereiro de 
dois mil e um (06/02/2001), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Odilio Zeferino Donato e 
de Vilma Ribeiro de Oliveira Donato

Willians Pereira Sebastião, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatro de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e sete 
(04/03/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Sebastião e de Maria da Concei-
ção Pereira Sebastião
Ingrid da Cruz Soares, estado civil soltei-
ra, profi ssão enfermeira, nascida em Sub-
distrito Perdizes, São Paulo, SP no dia 
onze de abril de mil novecentos e oitenta 
e quatro (11/04/1984), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Ivam Soares da Silva e de Vera 
Lúcia da Cruz Soares da Silva

Welton Bispo Santos, estado civil soltei-
ro, profi ssão operador de empilhadeira, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, São 
Paulo, SP no dia quinze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/12/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Valderi de Oliveira Santos e de Maria das 
Graças Bispo Santos
Camila Augusto da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP no 
dia doze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e nove (12/08/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio Vicente da Silva 
e de Francisca Pereira Augusto da Silva

André Luiz Trindade Moratto, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de se-
tembro de mil novecentos e setenta e oito 
(14/09/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adalberto Lima Moratto e de Maria Luiza 
Trindade Moratto
Edilâine Alessandra Brito de Aguiar, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP 
no dia quatro de março de mil novecentos 
e oitenta e seis (04/03/1986), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Ferreira de Aguiar e 
de Eliana Aparecida de Brito Aguiar

Walmir Vieira, estado civil divorciado, 
profi ssão militar aposentado, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP no 
dia vinte e três de agosto de mil novecen-
tos e sessenta e quatro (23/08/1964), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Joaquim Vieira e 
de Lourdes Buzzo Vieira
Gisele Santos Lima, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em Sub-
distrito Indianópolis, São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de setembro de mil nove-
centos e setenta e oito (27/09/1978), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Caramuru 
de Lima e de Regina Marli dos Santos

(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 
Tiago Tomaz de Aquino, estado civil sol-
teiro, profi ssão designer, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia quinze de dezembro de 
mil novecentos e noventa (15/12/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Francisco 
Tomaz de Aquino e de Cacilda Sartori de 
Aquino
Mayara Alves Silva, estado civil solteira, 
profi ssão assistente fi nanceiro, nascida 
em Guarulhos, SP no dia cinco de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(05/04/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Marcelo Manso da Silva e de Morga-
na Alves da Silva

Francisco Aleilton Marques de Siquei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em injeção, nascido em São José do 
Belmonte, PE no dia vinte e oito de fe-
vereiro de mil novecentos e setenta e 
um (28/02/1971), residente e domiciliado 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Pantaleão de Siqueira e de Josefa 
Marques Araújo de Siqueira
Ana Paula Lemos Souza, estado civil 
divorciada, profi ssão controladora de qua-
lidade II, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (29/12/1984), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Adeilton Souza 
Sena e de Eumilzia Lemes Bueno Sena

Adriano Feitoza de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
Porto Alegre (Reg. 4ª Zona), RS no dia 
vinte e dois de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (22/02/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ataide Avila de 
Souza e de Solange Feitoza de Souza
Jéssica Paes Rodrigues, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de tele-
marketing, nascida em Distrito Itaquera 
(Reg. Distrito Itaim Paulista), São Paulo, 
SP no dia primeiro de abril de mil nove-
centos e noventa e sete (01/04/1997), 
residente e domiciliada em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Mauro Rodrigues 
e de Helena Monteiro Paes Rodrigues

Carlos Eduardo Alves Pereira, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dois de janeiro 
de dois mil (02/01/2000), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Francisco Alves Pereira e de 
Lenice Alves Pereira
Hashyley Shandy da Luz, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Curitiba (Reg. 4º Ofício), PR 
no dia dez de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (10/07/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Allan Jorge da Luz e de 
Sirlene Moura da Luz

Kauê de Souza dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de marke-
ting digital, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Liberdade), SP no dia treze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (13/02/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Antonio dos Santos e de Marlene 
dos Santos de Souza
Marina Morena Apolinário Boa Ventura, 
estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Guarulhos, SP no 
dia três de dezembro de mil novecentos 
e noventa e sete (03/12/1997), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Gilson Cosmo Boa 
Ventura e de Marilia Aparecida Appolina-
rio Boa Ventura

Marcelo de Souza Britto, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia sete de junho de mil 
novecentos e setenta e seis (07/06/1976), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jarbas 
Sebastião de Souza Britto e de Derenil de 
Souza Britto
Adriana Siqueira Mota, estado civil sol-
teira, profi ssão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP no dia três de junho de mil 
novecentos e oitenta (03/06/1980), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Batista de 
Siqueira Mota e de Diva Aparecida Mota

Daniel de Oliveira Xavier, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente administrati-
vo, nascido em Guarulhos, SP no dia dez 
de julho de mil novecentos e noventa e 
um (10/07/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Joaquim dos Santos Xavier e de Luzi-
nete Francisca de Oliveira Xavier
Helen Giuseppin de Moraes, estado ci-
vil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(29/04/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Mario Duarte de Moraes e de Margarete 
Giuseppin de Moraes

Ricardo Francisco de Aguiar, estado 
civil solteiro, profi ssão educador fi sico, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, São 
Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete (20/01/1977), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Wladimir 
Brusarosco de Aguiar e de Terezinha 
Francisca da Silva de Aguiar
Flávia Fernandes Barroso, estado civil 
divorciada, profi ssão professora de edu-
cação fi sica, nascida em Guarulhos, SP 
no dia treze de outubro de mil novecentos 
e setenta e sete (13/10/1977), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Uilson Sebastião Bar-
roso e de Margarida Fernandes Barroso

Alexandre Machado Azevedo, estado 
civil solteiro, profi ssão esfi heiro, nascido 
em Santo André (1º Subdistrito), SP no dia 
vinte e nove de maio de mil novecentos e 
noventa e seis (29/05/1996), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Manoel Ferreira Azevedo 
e de Lucimar Bezerra Machado
Larissa de Souza Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Guarulhos, SP no dia 
sete de junho de mil novecentos e noven-
ta e seis (07/06/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Carlos dos Santos e de Nadir 
Gomes de Souza
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imprensa local 
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Michel Evangelista de Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cin-
co (17/10/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Dilsilene Evangelista da Silva
Natane Lopes Ferreira, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg. Distrito Ermelino Matarazzo), 
SP no dia nove de junho de mil novecen-
tos e noventa e três (09/06/1993), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Eude Lopes Fer-
reira e de Edileusa Carvalho dos Santos

José Ferreira da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão enfermeiro, nascido em 
Senador Pompeu (Reg. 1º Ofício), CE no 
dia quatorze de junho de mil novecentos 
e oitenta e dois (14/06/1982), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
José Mariano da Silva e de Helena Fer-
reira da Silva
Andressa Rayssa Bigão, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia sete de setem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(07/09/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Rogério Bigão e de Maria Jose 
Barbosa Bigão

Rodrigo da Silva Vitorino, estado civil 
solteiro, profi ssão arrumador de carga, 
nascido em Jundiaí (Reg. Itiruçu-BA), SP 
no dia oito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e oito (08/08/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Marineide da Silva 
Vitorino
Fernanda Pereira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Itiruçu (Reg. Jaguaquara), BA no dia vin-
te e um de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (21/01/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Alberto dos Santos 
e de Maria Nunes Pereira

Rafael Oliveira Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão atendente, nascido em 
Itororó, BA no dia vinte de julho de mil no-
vecentos e noventa e seis (20/07/1996), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Armando 
Francisco dos Santos e de Maria Senho-
ra de Oliveira
Rafaela Alves da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente, nascida em 
Custódia, PE no dia cinco de setembro de 
mil novecentos e noventa (05/09/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Ma-
noel da Silva e de Josefa Alves da Silva

Marco Antonio da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão funcionário público 
estadual, nascido em Subdistrito Tucuru-
vi, São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e sessenta e 
cinco (28/08/1965), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Luiz Pereira da Silva e de Elena 
Gonçalves da Silva
Aparecida Tieko Koyama Tsai, estado 
civil viúva, profi ssão diretora de escola, 
nascida em Icaraima, PR no dia vinte e 
oito de julho de mil novecentos e ses-
senta e quatro (28/07/1964), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Yuzo Koyama e de 
Maria Monteiro Koyama

Clayton de Araujo Santana, estado ci-
vil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia três 
de maio de mil novecentos e oitenta 
(03/05/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Placido de Santana e de Pastora 
Vitalina de Araujo Santana
Debora Dantas, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
março de mil novecentos e oitenta e dois 
(17/03/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edgar Dantas e de Josefa Maria Dantas

Rafael Marcelino da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de espargidor, 
nascido em Carpina (Reg. Buenos Aires), 
PE no dia dezesseis de outubro de mil 
novecentos e noventa e um (16/10/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Roseli Mar-
celino da Silva
Veronilda Mendonça da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Buenos Aires, PE no dia dezessete de ju-
nho de mil novecentos e noventa e sete 
(17/06/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Mendonça da Silva e de Verônica 
Bezerra da Silva

Carlos Alberto dos Santos Ribeiro, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico I 
de telecomunicações, nascido em Pouso 
Alegre, MG no dia onze de junho de mil 
novecentos e noventa e um (11/06/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Sergio Pinto 
Ribeiro e de Nair dos Santos Ribeiro
Pamella Lima de Menezes, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de julho de mil novecentos e noventa e 
um (24/07/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Carlos de Menezes e de Maricélia da 
Conceição Lima

Edson de Souza Moreira, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de equipa-
mento, nascido em Belo Horizonte (Reg. 
2º Subdistrito), MG no dia trinta de julho 
de mil novecentos e setenta (30/07/1970), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Pedro Morei-
ra e de Maria Clemencia
Adriana Cristina Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Lavras, MG no dia treze de 
julho de mil novecentos e setenta e dois 
(13/07/1972), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vicente Mendes Ferreira e de Sirlei Gar-
cia Ferreira

Romildo Pereira Rosa, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP no dia trinta de de-
zembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (30/12/1968), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Olivio Pereira Rosa e de Ana Pedrosa 
Pereira
Marcia Regina Alves, estado civil soltei-
ra, profi ssão cobradora, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Tatuapé), SP no 
dia vinte e sete de dezembro de mil nove-
centos e setenta e um (27/12/1971), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Onofre Paulino 
Alves e de Maria de Lourdes Alves

Felipe Thomaz Gonçalves, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de logística, 
nascido em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de novembro de mil novecentos e noven-
ta (01/11/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Orlando da Silva Gonçalves e de Pris-
cila de Almeida Thomaz Gonçalves
Melissa Marques da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(24/05/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Gilmar da Silva e de Iêda Marques 
de Souza Silva

Wellington Dias Alves, estado civil di-
vorciado, profi ssão técnico mecânico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia sete de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(07/05/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Emilson Dias Alves e de Hilda Bernardo 
do Nascimento Alves
Bruna Cavalcante Peixoto, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove 
de abril de mil novecentos e noventa e 
dois (09/04/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de César de Alencar Peixoto e de Dirce 
Cavalcante

Karla Alves de Sousa, estado civil soltei-
ra, profi ssão gerente operacional, nascida 
em Barra do Garças, MT no dia trinta de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(30/04/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edson Alves de Sousa e de Mercês Luiz 
de Sousa
Tatiana Pereira dos Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão auxiliar de triagem, 
nascida em Guarulhos, SP no dia seis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(06/08/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Agenor Pereira dos Santos e de Antonia 
Rodrigues Nogueira

Geneci Bastos dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão assistente de sac I, 
nascido em Sapucaia, RJ no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (08/02/1965), residente e domicilia-
do em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Joel Ferreira dos Santos e de Elzira 
Bastos da Silva Santos
Petronilia Dias Ribeiro, estado civil di-
vorciada, profi ssão aposentada, nascida 
em Caracol, PI no dia trinta e um de maio 
de mil novecentos e cinquenta e um 
(31/05/1951), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Luiz Francisco Ribeiro e de Rosalina 
Dias dos Reis

Luís Roberto dos Santos Nascimento, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar lo-
gistico, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (24/01/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Luís Bento do Nasci-
mento e de Maria Angelica dos Santos 
Nascimento
Samantha Daniele de Oliveira Biten-
court, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia trinta de agosto de mil 
novecentos e noventa e seis (30/08/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Gilmar Bras 
Antunes Bitencourt e de Marli Aparecida 
de Oliveira

João Francisco Arruda dos Santos 
Júnior, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar administrativo, nascido em Caruaru 
(1ª Zona), PE no dia quinze de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(15/11/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Francisco Arruda dos Santos e de 
Divanira Maria da Silva
Nathalia Cestone Olher, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP no 
dia três de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e um (03/02/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Milton Sergio Olher e de 
Maria Carmela Cestone Olher

Maycon Martinho Chieregato Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão gerente 
administrativo, nascido em Guarulhos, SP 
no dia trinta e um de janeiro de mil nove-
centos e noventa e dois (31/01/1992), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Marcelo Martinho 
da Silva e de Roselí Dalila Chieregato
Leonardo Trajano de Sousa, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido  em  
Lago  da Pedra (Reg.Lago do Junco), MA 
no dia primeiro de junho  de  mil  novecen-
tos  e  noventa  e um (01/06/1991), resi-
dente e domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  
fi lho de Isaias Alves de Sousa e de Lenir 
Rodrigues Trajano de Sousa

Caique Mendes dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezeno-
ve de abril de mil novecentos e noventa 
e quatro (19/04/1994), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Sebastião Vieira dos Santos e de 
Rosangela Aparecida Mendes dos Santos
Tais Aguiar Silva, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de operações, nascida 
em Guarulhos, SP no dia nove de outu-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(09/10/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Lucas da Silva e de Nalva Aguiar 
de Freitas Barbosa

Cristiano Reiner, estado civil divor-
ciado, profi ssão montador, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
abril de mil novecentos e setenta e nove 
(23/04/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Reiner e de Elza Vasco Reiner
Ducilene de Jesus Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Ja-
guaquara (Reg. Jequié), BA no dia oito 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
um (08/05/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Nelson dos Santos e de Carmelita de 
Jesus

João Laureano Ferreira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos e sessenta e oito 
(24/07/1968), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Elysio Laureano Ferreira e de Maria de 
Lourdes
Evelyn Cristina Barbosa, estado civil di-
vorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Vila Prudente), SP no dia primeiro 
de setembro de mil novecentos e setenta 
e seis (01/09/1976), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Gomes Barbosa e de Fati-
ma da Silva Barbosa

Mizael Ferreira de Oliveira Neto, estado 
civil solteiro, profi ssão comissário de vôo, 
nascido em Bom Conselho, PE no dia dois 
de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(02/05/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Ferreira de Oliveira e de Quitéria Ro-
drigues de Oliveira
Willian de Oliveira Mendes, estado ci-
vil solteiro, profi ssão comissário de vôo, 
nascido em Santo André (2º Subdistrito-
-Utinga), SP no dia primeiro de julho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (01/07/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Men-
des e de Maria Goreti de Oliveira Mendes

Roberto Ferrari, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de logistica, nascido 
em Guarulhos, SP no dia onze de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e três 
(11/02/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Dionisio Ferrari e de Vera Lucia dos 
Santos
Alessandra Santos da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão domestica, nascida em 
Itabuna, BA no dia vinte e três de setem-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(23/09/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Juraci Alves da Silva e de Maria da Ajuda 
Santos

Edney Bonifácio da Paixão, estado civil 
solteiro, profi ssão almoxarifado, nascido 
em São João Del Rei (Reg. Distrito Con-
ceição da Barra de Minas), MG no dia 
quinze de abril de mil novecentos e oitenta 
e oito (15/04/1988), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edison Bonifácio da Paixão e de 
Maria Eliza da Silva Paixão
Leidiane Almeida de Deus, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora de loja, 
nascida em Subdistrito Indianópolis, São 
Paulo, SP no dia seis de agosto de mil 
novecentos e oitenta e sete (06/08/1987), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Nelson 
Evangelista de Deus e de Maria Góes de 
Almeida Evangelista de Deus

Elwes Honorato Nunes, estado civil 
solteiro, profi ssão planejador, nascido em 
Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no dia 
dez de março de mil novecentos e noven-
ta e quatro (10/03/1994), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Elmiro Nunes e de Zezilda 
Honorato da Silva Nunes
Veronica de Souza Nery, estado civil di-
vorciada, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo (Reg. Alto da Moóca), SP no 
dia quatorze de junho de mil novecentos 
e oitenta e cinco (14/06/1985), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Elias Pereira de Souza 
e de Cleusa Aparecida Souza

Douglas William Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de aeroporto, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
dois de maio de mil novecentos e noventa 
(22/05/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Clemente Alves Pereira e de Carla de Fa-
tima Alves Pereira
Leonardo de Souza Barroso, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico de laborató-
rio, nascido em São Caetano do Sul, SP 
no dia quinze de maio de mil novecentos 
e noventa e cinco (15/05/1995), residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Edson Barroso e de Dolores Maria de 
Souza Barroso

William Matheus Benedicto, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico em clima-
tização, nascido em Subdistrito Penha 
de França, São Paulo, SP no dia dez de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
três (10/12/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Walter Benedicto e de Neusa Matheus 
Benedicto
Graziele Gonçalves, estado civil divorcia-
da, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo (Subdistrito Tucuruvi), SP no dia 
vinte e quatro de novembro de mil nove-
centos e setenta e nove (24/11/1979), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Elias Gonçalves e 
de Marilda Rosa Martinho Gonçalves

José Roberto Cabral de Lira, estado civil 
solteiro, profi ssão marceneiro, nascido em 
Recife, PE no dia vinte e um de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e sete 
(21/12/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Cabral de Lira e de Lucicleide Her-
minia Ribeiro
Erika Aparecida Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão estagiária de peda-
gogia, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e um (23/12/1981), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Orlando do Nascimento e 
de Marina Aparecida do Nascimento

Gilberto Jorge de Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão conferente, nascido 
em Padre Paraíso, MG no dia onze de 
janeiro de mil novecentos e cinquenta e 
nove (11/01/1959), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Salvador Jorge de Oliveira e de Elza 
Gomes de Oliveira
Maria Rejane de Novais, estado civil sol-
teira, profi ssão costureira, nascida em Dis-
trito de Mirante, Boa Nova, BA no dia três 
de agosto de mil novecentos e sessenta e 
seis (03/08/1966), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Dario Ribeiro de Novais e de Anisia 
Maria de Novais

Dimmy Michael da Silva Praia, estado ci-
vil solteiro, profi ssão jornalista, nascido em 
Manaus (Reg. 5º Ofi cio), AM no dia dois 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
três (02/02/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Alex Rodrigues Praia e de Marlice Nas-
cimento da Silva
Marcus Felipe Cabrera Fantazzini, esta-
do civil solteiro, profi ssão maquiador, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
março de mil novecentos e oitenta e nove 
(14/03/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gerson Fantazzini e de Mirian Cabrera

Tiago Costa Radighieri, estado civil 
divorciado, profi ssão auxiliar fi scal, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(20/06/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jair Radighieri e de Maria Stela Costa 
Radighieri
Débora Marin Milanez, estado civil di-
vorciada, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP no dia nove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (09/08/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Ivan Luís Milanez e de Mara Marin 
Milanez

Odair Rodrigues, estado civil divorciado, 
profi ssão porteiro, nascido em Guarulhos, 
SP no dia oito de outubro de mil nove-
centos e sessenta e quatro (08/10/1964), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Benedita 
Rodrigues
Angela Maria dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Guarulhos, SP no dia 
seis de julho de mil novecentos e setenta 
e quatro (06/07/1974), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Francisco Santos e de Luzia 
Maria

José Airto de Jesus Carvalho, estado 
civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Antas, BA no dia primeiro de feverei-
ro de mil novecentos e setenta e nove 
(01/02/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de João Antonio de Carvalho e de Maria 
José de Jesus
Ariane Antonia da Conceição, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em São Paulo (Reg.Ja-
baquara), SP no dia trinta de maio de mil 
novecentos e noventa (30/05/1990), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Eluiza Antonia da 
Conceição

David da Silva Fagundes, estado civil 
solteiro, profi ssão desenvolvedor web, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, São Pau-
lo, SP no dia dezoito de julho de mil no-
vecentos e noventa e dois (18/07/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Valmir Euge-
nio Fagundes e de Maria José Moreno da 
Silva Fagundes
Juliana Sálvia Barbosa de Oliveira, es-
tado civil solteira, profi ssão consultora de 
negócios, nascida em Princesa Isabel, PB 
no dia dez de setembro de mil novecentos 
e noventa (10/09/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Severina Barbosa de Oliveira

Giselle Brandão Fevereiro, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia treze de 
junho de mil novecentos e oitenta e três 
(13/06/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Acacio Marques Fevereiro e de Vera Lu-
cia Brandão Ferreira Fevereiro
Evani Ramos Feitosa, estado civil soltei-
ra, profi ssão atriz, nascida em Subdistrito 
Lapa, São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
e quatro (27/01/1994), residente e domi-
ciliada em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Manoel Zacarias Ramos e de Rita 
de Souza Feitosa Ramos

Henrique de Souza Jadanhi, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascido em Guarulhos, SP no dia pri-
meiro de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (01/11/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Alcimar Jadanhi e de 
Isabel Cristina de Souza Jadanhi
Yanka Oliveira do Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdis-
trito Bom Retiro), SP no dia dezoito de 
abril de mil novecentos e noventa e seis 
(18/04/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Fabiano Bueno do Nascimento e de Maria 
Betilania Oliveira de Souza Nascimento

Felipe Norongia Assis, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de almoxarifado, 
nascido em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de março de mil novecentos e noventa e 
sete (01/03/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Djaiton Lima de Assis e de Monica No-
rongia Aparecida
Larissa Souza da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de setembro de mil novecentos e 
noventa e oito (24/09/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Ismael Leme da Silva e 
de Ana Lucia de Souza

Felipe Ricardo de Jesus da Costa, 
estado civil solteiro, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascido em Guarulhos, SP no 
dia trinta de dezembro de mil novecentos 
e noventa e três (30/12/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Gil Alberto Soares da 
Costa e de Rosilene Maria de Jesus da 
Costa
Beatriz de Menezes Lopes, estado civil 
solteira, profi ssão assistente juridico, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e um 
de julho de mil novecentos e noventa e 
três (21/07/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Ricardo Lopes da Silva e de Sheila de 
Menezes

Jônathas Cardoso dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão permissionario, 
nascido em São Caetano do Sul, SP no 
dia trinta de novembro de mil novecentos 
e oitenta e um (30/11/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Ademir Cardoso dos 
Santos e de Luzinete Pereira da Silva 
Cardoso
Kelly Cristina Pessoa da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão esteticista, nascida 
em São Paulo (Reg. Vila Maria), SP no dia 
dois de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (02/07/1984), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Geraldo Cavalcante da Silva e de 
Dejesus Pessoa da Silva

Kewerton da Silva Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e nove 
(10/12/1999), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Valdeci Pereira da Silva e de Anita Arlinda 
da Silva
Elaine Bernardes dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
nove (14/09/1999), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Adenaildo Bernardes dos Santos 
e de Rita de Jesus dos Santos

Wilson José Silvestre Ramos, estado 
civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de maio de mil novecentos e oitenta 
e sete (25/05/1987), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Oberon Oliveira Ramos e de Maria 
Valquiria Silvestre Ramos
Idiane Barbosa Cardoso, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em 
Distrito Itaquera, São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de dezembro de mil novecen-
tos e noventa (27/12/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jurandir Herculano Car-
doso e de Maria da Conceição Barbosa 
Cardoso

Márcio José dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido 
em Cianorte, PR no dia vinte e oito de 
maio de mil novecentos e setenta e dois 
(28/05/1972), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Ferreira dos Santos e de Idalia Maria 
de Menezes Santos
João Paulo da Silva Araujo, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Garanhuns (Reg. Paranatama), PE no 
dia nove de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (09/12/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Fausto de Araujo e 
de Maria de Lourdes da Silva Araujo

Luiz Cesar Pacheco de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em Juazeiro do Norte (Reg. Dis-
trito Marrocos), CE no dia três de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(03/11/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Gonzaga de Oliveira e de Maria Cice-
ra Pachedo de Oliveira
Gabriela Amábila Siqueira de Brito, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (09/08/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Eduardo Ferreira de Brito e de Maria 
Guiomar de Siqueira

David Bonilha Rodrigues de Assis, 
estado civil solteiro, profi ssão palhaço, 
nascido em Subdistrito Bela Vista, São 
Paulo, SP no dia quinze de dezembro 
de mil novecentos e setenta e nove 
(15/12/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Oswaldo Rodrigues de Assis e de Vera 
Lucia Bonilha de Assis
Flavia Renata Gaspar, estado civil soltei-
ra, profi ssão professora, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia três de janeiro de mil 
novecentos e setenta e seis (03/01/1976), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Americo 
Gaspar e de Aparecida Principe Gaspar

Evanildo Moreira dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nasci-
do em Ibipitanga, BA no dia dezoito de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
(18/12/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Moreira dos Santos e de Irinice 
Rosa de Araujo Santos
Josette Santos Oliveira, estado civil sol-
teira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Subdistrito Casa Verde, São Paulo, SP no 
dia nove de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (09/11/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Belo Oliveira e de 
Alvina Rosa dos Santos

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na 
forma da Lei 

Lavro o presente 
para ser afi xado 

no Serviço de 
Registro Civil 

e publicado na 
imprensa local 

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:



www.guarulhoshoje.com.br terça-feira, 13 de novembro de 201814

Francimar Ferreira Luna, estado civil 
solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido 
em Granito (Reg. Distrito Timorante, Exu), 
PE no dia vinte e sete de julho de mil no-
vecentos e setenta e três (27/07/1973), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jesus 
Luna Ferreira e de Maria Zenilza Xavier 
de Viveiros
Regiane dos Santos Pinheiro, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e três de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/02/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sebastião Trindade Pinheiro e de Josefa 
dos Santos Pinheiro

Gabriel Massaki Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia sete de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
sete (07/02/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Rogerio Ribeiro de Almeida Silva e de 
Rosana Massaki Silva
Maria Aparecida da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Panelas, PE no dia dezesseis de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/11/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Manoel da Silva e de Quiteria Go-
mes da Silva

Eduardo Martins dos Santos, estado ci-
vil divorciado, profi ssão bancário, nascido 
em São Sebastião, SP no dia quinze de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(15/05/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Mário Gomes dos Santos e de Ezilda 
Santana Martins
Arthur Coscarelli Netto, estado civil sol-
teiro, profi ssão subgerente, nascido em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Vila Maria), 
SP no dia dois de janeiro de mil nove-
centos e noventa (02/01/1990), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Aldo Coscarelli e de 
Regina Célia Wilches Coscarelli

Walter Domingos de Lima Filho, esta-
do civil divorciado, profi ssão conferente, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (10/11/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Walter Domingos de Lima e de Geni 
Pereira Brito
Renata Antunes  Quaresma,  estado ci-
vil solteira, profi ssão agente de proteção,  
nascida  em  Guarulhos,  SP  no dia seis 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (06/09/1984), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Bertoldo Antunes Quaresma e de 
Rosaria Alves Quaresma.

Jucimar Sales dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão encarregado de hi-
dráulica, nascido em Feira de Santana, 
BA no dia nove de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e um (09/01/1981), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Manoel Alves dos San-
tos e de Maria Odete Sales dos Santos
Laila da Cruz Ferreira da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Salvador (Reg. Brotas), BA no dia vinte 
e oito de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (28/02/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Nilton Pereira da Silva e 
de Liliane da Cruz FErreira

Christofer Eduardo Bouças de Olivei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de esteira, nascido em Guarulhos, SP no 
dia onze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito (11/01/1998), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Marcos Silva de Oliveira 
e de Fernanda Keli dos Santos Bouças
Thays Alexsandra Claudino da Cruz, 
estado civil solteira, profi ssão fi scal de 
caixa, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de maio de mil novecentos e 
noventa e oito (19/05/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Joaquim Ferreira da 
Cruz e de Jandira Claudino de Souza

Carlos Germano Gomes da Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em São Roque (Reg. Subtº Santo 
Amaro, São Paulo), SP no dia onze de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e sete 
(11/01/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Severino Gomes da Silva e de Lucineide 
Cicera da Silva
Gabriela Alves Menezes, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de caixa, nasci-
da em Floresta, PE no dia vinte e sete de 
julho de mil novecentos e noventa e oito 
(27/07/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Messias de Menezes e de Josile-
ne Alves de Menezes

João Benedito da Silva Júnior, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
um (14/11/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de João Benedito da Silva e de Marizete 
Aparecida Guimarães
Jaqueline dos Santos Pinto, estado civil 
divorciada, profi ssão balconista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte de outu-
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
(20/10/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luiz Siqueira Pinto e de Maria Helena dos 
Santos Pinto

Raphael Henrique Fonseca, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico de audio, 
nascido em São Paulo (Reg. 1º Subdis-
trito de Guarulhos), SP no dia doze de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
(12/12/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Maria da Fonseca e de Luzinete Ma-
ria da Fonseca
Jéssica Marques Fernandes, estado 
civil divorciada, profi ssão manicure, nas-
cida em Teixeira de Freitas, BA no dia 
vinte e seis de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (26/01/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Gildete Fernandes Silva 
e de Soelia Rodrigues Marques

Felipe Rodrigues Dias, estado civil sol-
teiro, profi ssão borracheiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia seis de janeiro de 
dois mil (06/01/2000), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Elizabeth Rodrigues Dias
Vitoria Agata Coutinho de Lima, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de março de 
dois mil (11/03/2000), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Pereira de Lima e de Cimara 
Aparecida Coutinho

Fabiano Vieira dos Reis, estado civil 
divorciado, profi ssão instrumentador ci-
rurgico, nascido em São Paulo, SP no dia 
dezoito de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (18/12/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Bispo dos Reis e 
de Luzia Vieira dos Reis
Maria do Carmo Firmino, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de agosto de mil novecen-
tos e noventa e quatro (24/08/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Carmo José Firmi-
no e de Amara Conceição Neves da Silva

Ananôr Gomes Albuquerque, estado 
civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em 
Major Izidoro (Reg. Olivença), AL no dia 
vinte e um de setembro de mil novecentos 
e oitenta e três (21/09/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Euclides Martins de 
Albuquerque e de Maria Gomes da Silva
Jaklane Oliveira Bezerra, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Batalha, AL no dia dezesseis de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e oito 
(16/07/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antônio Silva Bezerra e de Lindinalva Oli-
veira de Farias Bezerra

Telmo Santos Marins, estado civil divor-
ciado, profi ssão administrador de empre-
sas, nascido em Osasco, SP no dia vinte 
de maio de mil novecentos e sessenta e 
três (20/05/1963), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Joaquim de Marins e de Therezi-
nha Santos Barreto
Mônica Macêdo de Araújo, estado civil 
solteira, profi ssão médica, nascida em 
São Gonçalo (Reg. 1º Distrito), RJ no dia 
primeiro de abril de mil novecentos e se-
tenta e um (01/04/1971), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Delcio Moreira de Araújo e de 
Maria das Dôres Macêdo de Araújo

Leandro Pereira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de abril de 
mil novecentos e noventa (01/04/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Hidelfon-
so Pereira da Silva e de Ivanaide Rocha 
Araújo Silva
Magaly Porfi rio de Santa Rosa, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nas-
cida em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (28/09/1988), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Arnon Alves 
de Santa Rosa e de Ana Lourdes Porfi rio

Antônio Marcos dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em 
São José do Belmonte, PE no dia cinco 
de março de mil novecentos e oitenta e 
um (05/03/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Freire dos Santos e de Josefa 
Alexandrina dos Santos
Erika Saito, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Guarulhos, SP 
no dia cinco de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e um (05/12/1981), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Kenichi Saito e de 
Cláudia Regina Gama Saito

André Leonardo Gomes, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
agosto de mil novecentos e setenta e seis 
(19/08/1976), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Carlos Gomes e de Fatima Íara 
Gomes
Lígia Harumi Sato, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia quinze de abril de mil 
novecentos e oitenta e três (15/04/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Satoru Sato e 
de Regina Risso Sato

Elkin Enrique Gutierrez Murillo, estado 
civil solteiro, profi ssão barbeiro, nascido 
em Colombia no dia oito de outubro de mil 
novecentos e setenta e sete (08/10/1977), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Ayda Zulia 
Gutierrez Murillo
Lidia Maria Rocha, estado civil divor-
ciada, profi ssão professora de música, 
nascida em Guarulhos, SP no dia seis de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(06/05/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Euribiades Queiroz Rocha e de Maria Sa-
lete Rocha

Danilo Pereira dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Subdistrito Pari, São Paulo, 
SP no dia quatorze de novembro de mil 
novecentos e noventa e um (14/11/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Geraldo 
Pereira dos Santos e de Marlucia Pereira 
dos Santos
Larissa Sandy Costa e Silva, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Jabaquara), SP no dia três de 
março de mil novecentos e noventa e seis 
(03/03/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luiz Carlos Conceição da Silva e de San-
dra Regina Narciso Costa

David Oliveira Scoobar Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de sac, 
nascido em Santo André (Reg. 1º Subdis-
trito de Guarulhos), SP no dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (25/01/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Ismael José dos Santos e de 
Eliana Oliveira Reis
Ana Scoobar Oliveira dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão agente de 
proteção, nascida em Guarulhos, SP no 
dia quinze de julho de mil novecentos e 
noventa e seis (15/07/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Maria Helena dos Santos

William Penedo Ferraz da Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão empacotador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia trinta 
de junho de mil novecentos e noventa 
(30/06/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Davi Nei Ferraz da Silva e de Denilse Al-
ves Penedo da Silva
Indira Campos, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
(Belenzinho), SP no dia dezenove de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(19/01/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Mauro Campos e de Iara de Campos

Isaura Akemi Herrero Okuti, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(14/11/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Izaltino Kazuo Okuti e de Aparecida Cristi-
na Rocha Herrero Okuti
Sara Nayara Pereira, estado civil soltei-
ra, profi ssão estudante, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Butantã), SP no 
dia dezessete de março de mil novecen-
tos e noventa e seis (17/03/1996), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Francisca Elizan-
gela Pereira

Bruno Araujo dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão autômomo, nascido em 
Subdistrito Casa Verde, São Paulo (Reg. 
Embu), SP no dia treze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa (13/02/1990), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Barbosa dos 
Santos e de Jaciara dos Santos Araujo
Júlio Takeshi Herrero Okuti, estado civil 
solteiro, profi ssão funcionário público mu-
nicipal, nascido em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos 
e noventa e três (01/12/1993), residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de 
Izaltino Kazuo Okuti e de Aparecida Cristi-
na Rocha Herrero Okuti

Daniel Alves Junior, estado civil soltei-
ro, profi ssão gerente de risco, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, São Paulo, 
SP no dia treze de abril de mil novecen-
tos e noventa e dois (13/04/1992), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Daniel Alves e de 
Maria da Conceição de Andrade Pinto 
Alves
Rebeca Raabi Pizani, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em Nova Fátima (Reg. 2º Ofício, 
Londrina), PR no dia vinte e oito de se-
tembro de mil novecentos e noventa e 
um (28/09/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Miguel Aparecido Pizani e de Noê-
mia Maria Gonçalves Pizani

Mateus Luiz Fernandes, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e noventa e sete 
(23/06/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Adolfo Fernandes e de Vera Lucia 
Fernandes
Thaynara Ramos Ricardo, estado civil 
solteira, profi ssão estagiária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de junho 
de dois mil (01/06/2000), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Wagner Aparecido 
Ricardo e de Fabiana Ramos de Araujo

Guilherme Baggio Souza Martins, 
estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
novembro de dois mil (10/11/2000), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Michel Souza 
Martins e de Aparecida Gorete Baggio
Geiza Helene Pereira da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nas-
cida em Campo Limpo Paulista, SP no 
dia vinte e um de fevereiro de dois mil 
(21/02/2000), residente e domiciliada em 
Jundiaí, SP, fi lha de José Carlos Paz da 
Silva e de Maria Amélia Pereira da Silva

Eraldo Morais da Silva Júnior, estado 
civil divorciado, profi ssão repositor, nas-
cido em Pão de Açúcar, AL no dia vinte 
e sete de setembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (27/09/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Eraldo Morais da Silva 
e de Josefa Gomes da Silva
Elane Marcolino dos Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão repositora, nascida 
em Ilhéus (Reg. 2º Ofício, Itabuna), BA 
no dia dois de agosto de mil novecentos 
e setenta e cinco (02/08/1975), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Carlito Marcolino dos 
Santos e de Gedalva Lima dos Santos

Caio César Carneiro da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (20/11/1988), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valdinei Pedro da Silva e de Katia 
Regina Carneiro
Thalita Brito Reis, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dezesseis de julho de mil no-
vecentos e noventa e três (16/07/1993), 
residente e domiciliada em Subdistrito 
Tucuvuri, São Paulo, SP, fi lha de Iramar 
Costa Reis e de Luciana Brito Reis

Jose Luis Millán Ávila, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Chile no dia vinte e três de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e dois 
(23/12/1972), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Saratiel Millan Uribe e de Lifora Del 
Carmen Avila Urbina
Fernanda Medeiros, estado civil soltei-
ra, profi ssão nutricionista, nascida em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, 
SP no dia cinco de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (05/11/1985), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Arnaldo Me-
deiros e de Waldirene Garcia de Andrade 
Medeiros

Gabriel Fernandes, estado civil soltei-
ro, profi ssão borracheiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia cinco de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(05/06/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Fernandes e de Helena de Fatima 
Menezes Fernandes
Taís Cristina Busolo da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de maio 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(10/05/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Claudio Busolo da Silva e de Maria José 
da Silva

Angela Consiglio Moreira da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São José dos Campos, SP 
no dia quinze de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (15/06/1989), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio Moreira da 
Silva e de Ana Wilma Consiglio Marques
Nathalia Dezoti Cruz Garcia, estado 
civil solteira, profi ssão produtora cultural, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de agosto de mil novecentos e 
oitenta e cinco (26/08/1985), residente e 
domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Cruz Garcia e 
de Rosangela Navi Dezoti Garcia

Wellington Rodrigo Fernandes de Sou-
za, estado civil solteiro, profi ssão pintor de 
autos, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dez de março de mil novecentos e oitenta 
e três (10/03/1983), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Fernandes de Souza e 
de Maria Aparecida Fernandes de Souza
Paula Leandro da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP no dia 
dezesseis de março de mil novecentos e 
noventa e três (16/03/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Elisangela Leandro da 
Silva

Givanildo Felix da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão técnico em radiologia, nas-
cido em Subdistrito Santana, São Paulo, 
SP no dia dez de junho de mil novecentos 
e oitenta e um (10/06/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Valdecy Felix da Silva e 
de Josefa Tereza da Silva
Kelly Bandeira Loureiro, estado civil 
solteira, profi ssão assistente comercial, 
nascida em Belém (Reg. 3º Ofício), PA no 
dia vinte de agosto de mil novecentos e 
setenta e nove (20/08/1979), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Waldir Lobo Loureiro e 
de Zulmira do Carmo Bandeira

Valerio Lazaro Manoel, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Nova Aurora, PR no dia vinte e três 
de dezembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (23/12/1975), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Lazaro Manoel Neto e de Vitoria 
Ana Francisca
Daiana Honorio de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia oito de setembro de 
dois mil (08/09/2000), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jose Antonio de Oliveira e de 
Edna Aparecida Honorio

Armando Monteiro de Araujo, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de pro-
dução, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dois de agosto de mil novecentos e seten-
ta e nove (02/08/1979), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Armando Carlos de Araujo e 
de Tereza de Jesus Monteiro
Roberta Vieira, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia quatro de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (04/04/1982), 
residente e domiciliada em Arujá, SP, fi lha 
de José Augusto Vieira e de Iracy Rosa 
de Jesus Vieira

Reginaldo dos Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão açougueiro, nascido em 
Itambé (Reg. Ibiranga), PE no dia vinte e 
oito de janeiro de mil novecentos e seten-
ta e quatro (28/01/1974), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Manoel Oscar dos Santos e 
de Maria Dalva da Silva Santos
Eliane Correia dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Itambé, PE no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e 
oitenta (14/08/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Correia dos Santos e de 
Cristina Maria da Conceição

Gleberson Ramon Ribeiro dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (12/09/1985), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Gregorio Pereira dos Santos e de 
Maria das Neves Ribeiro dos Santos
Cassilene Ribeiro de Santana, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Governador Luiz Rocha (Reg. 
São Domingos do Maranhão), MA no dia 
treze de maio de mil novecentos e noven-
ta e três (13/05/1993), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Garcias Pereira de Santana 
e de Maria Helena Ribeiro da Silva

Reginaldo Oliveira Gomes, estado civil 
divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Riachão do Jacuípe, BA no dia dezoi-
to de abril de mil novecentos e sessenta 
(18/04/1960), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Belmiro Bento Gomes e de Delvanice Oli-
veira Gomes
Leonoura Pereira da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Inajá, PE no dia trinta de dezem-
bro de mil novecentos e sessenta e oito 
(30/12/1968), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Leandro Pereira da Silva e de Beatriz 
Francisca Pereira

Bruno Halter Cerqueira e Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de produ-
ção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte de janeiro de mil novecentos e no-
venta e sete (20/01/1997), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Paulo Enrique Pereira da Silva 
e de Ozana Santos Cerqueira
Drielly Santiago de Freitas, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo (Reg. Sub-
distrito Liberdade), SP no dia vinte e sete 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
dois (27/08/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Roberto Agostinho de Freitas e de Le-
dinalva Santos Santiago de Freitas

Rodrigo Orrutia, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia quatorze de abril de mil 
novecentos e setenta e sete (14/04/1977), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Orrutia 
Filho e de Izildinha do Nascimento Orrutia
Alessandra Cristina Carvalho Ferreira 
da Silva, estado civil viúva, profi ssão au-
xiliar de cozinha, nascida em , SP no dia 
dezesseis de março de mil novecentos e 
setenta e três (16/03/1973), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Pedro de Carvalho 
e de Ireny Custódia de Carvalho

Aline de Jesus Leite, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Sub-
distrito Vila Formosa, São Paulo, SP no 
dia onze de fevereiro de mil novecentos e 
noventa (11/02/1990), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcos Antonio Leite e de Vilani 
Maria de Jesus Leite
Vivian Honorato Bassan, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Moó-
ca), SP no dia vinte e sete de setembro 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(27/09/1975), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Dorival Bassan e de Cleuza Honorato 
Bassan

Diego Del Busso Costa, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(26/01/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Paulo Vicente Costa e de Sueli Del Busso 
Costa
Jaqueline Brito de Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira civil, nasci-
da em São Paulo, SP no dia primeiro de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (01/02/1988), residente e domiciliada 
em Distrito de Sapopemba, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Sousa da Rocha e de 
Silvana Brito das Neves Rocha

Antonio Carlos Figueiredo Raimundo, 
estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Belo Horizonte (Reg. Distrito 
Venda Nova), MG no dia treze de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e seis 
(13/12/1976), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Benedito Raimundo e de Anizia Se-
abra de Figueiredo
Isadora Ramblas, estado civil solteira, 
profi ssão analista de qualidade, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
julho de mil novecentos  e noventa e cinco 
(17/07/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aquiles Ramblas e de Sandra Pereira de 
Moura Ramblas
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   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 AGILE LTZ/ 12 
 Compl. c/ manual, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382.  

 JAC J6/ 12 
 Mec., compl. couro, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382 

 C3 EXCLUSIVE/ 11 
 Aut., compl. teto, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382 

 MERIVA EXPRESSION/ 11 
 Compl., 1.8, troco/ fi n., 2464-
0144/ 9-9686-6382 

 PUNTO ELX/ 10 
 Compl., mec., couro, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382 

 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 

 VAGA URGENTE 
 Auxiliar de manutenção c/ expe-
riência compravada, e que tenha 
conhecimento em hidráulica e 
elétrica. F:2600-9705 Thalita 

 CORRETOR(A) 
 C/ carro p/ locação/ven-
da. Aj de custo + comissão
.F:2600-2254/94005-9242 

 CONTADOR (A) 
 Exp escr contabilidade LR/LP/
SIMPLES - sistema phoenix lalur. 
E-mail: suporte@conto�  ce.com.
br Edivaldo 

 CONTÁBIL E FISCAL 
 Exp escr tec/cont roda rotina con-
tabil. E-mail: suporte@conto�  ce.
com.br Edivaldo 

 CORRETORES(AS) 
 Ofer treinamento, veículo, comis-
sionamento, ótimo local de traba-
lho. Tratar na Av. Otávio Braga de 
Mesquita nº1559. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

APTO PROX AO BONSUCESSO 
 2 qrts, 1 vaga lazer completo R$ 
950,00 pacote. F: 96321-4984 / 
2718-8258 

 SALA COMERCIAL 
 Salas 18 à 30 m2, região central, 
2422-5666/ 9-9939-0246 

 CASA COMERCIAL 
 11 salas, 2 wcs, coz., 4 vagas, 
2422-5666/ 9-9939-0246 

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

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

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

 VENDE-SE 

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

 TERRENO ITAQUAQUECETUBA 
 5x40 R$35,000,00 á vista. 
F:98057-8907 

 CASA/PIMENTAS 
 2 dorms, 2 vagas. R$200mil, c/ 
escritura. F:2484-2319 

 PASSO O PONTO 
 Estética automotiva c/ td, dentro 
do estacionamento Walmart e 
Sams Club GUA c/ tds equipamen-
tos de lavagem e higienização 
R$65mil. F:98703-0146 Candido  

 CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
 Urgente! Apto mobiliado, 
pisc e churr. Só R$99mil. 
Whats:(12)99774-8981 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 ALUGO MÁQUINAS 
 Retroescavadeiras, escavadei-
ras/esteira, rolo CA15, caminhão 
Basc, rolo pequeno, dinaparc 
caçamba, estacionaria. F2486-
8586/97138-8449/97495-2574 

 COTA CONTEMPLADA 
 300 mil p/ compra de imóvel e 
capital de giro. Quero R$33 mil e 
transfi ro o saldo devevor particu-
lar. F:96059-8575 

 SALÃO TÉRREO JOIA 
 150m², p.d 6m, 2 wc, escritório, coz, 
2 vagas. Valor R$2.900 por mês. Av. 
Emilio Ribas nº2602. F:2422-4005 

 ÓTIMO IMÓVEL COMERCIAL 
 Av. Suplicy (R. Roberto 14) 10 sa-
las, 4 wc, ampla recepção e co-
zinha. Frente 10m. C/ 4 vagas. 
R$3.800 por mês. F:2422-4005 

 PASSANDO PONTO 
 Loja de auto-vidros. F:2382-
8286/ (11)97104-0673 Dilmar. 
Vl.Galvão- Guarulhos 

 AGREGA-SE CAMINHÕES 
 Hr, vuc, toco, truck. F:98666-
0763 Diego 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 PARE DE SOFRER 
 Atendimento religioso. Dona 
Janaína, traz seu amor de 
volta na alta magia. Wha
ts:(11)98292-5682/98471-0187. 

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

 AMOR AO SEUS PÉS 
 Trabalhos para todos dos fi ns. Si-
gilo e garantia! Trabalhos grátis. 
Whats(11)98646-1610 

 RELAX 

 BELAS GAROTAS 
 Casa no centro de Guarulhos. Ve-
nha se divertir com a gente! Chur-
rasco aos sábados, promoção 
de cerveja tds as quartas-feiras. 
F:2408-8532  

     

   

de linhaClassifi cados

ANUNCIE

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 
26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 427.183, de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número AV.01, 
da matrícula 124.960, relativa ao Imóvel situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.451, 
Apartamento 61 – Tipo 04, localizado no 6º andar, Edifício Seul (B3), Condomínio 
Residencial Fatto Sport, Cocaia, Guarulhos - SP, serve-se do presente para promover a 
Intimação por Edital da devedora fi duciante ROSANA IZABEL DA SILVA, CPF 307.176.778-
18, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das prestações e 
encargos em atraso, tendo em vista que a devedora fi duciante ROSANA IZABEL DA SILVA 
encontra-se em local incerto ou não sabido.     
   
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 30/10/2018, corresponde a R$ 
72.048,12 (setenta e dois mil, quarenta e oito reais e doze centavos), conforme demonstrativo 
de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, estando o valor sujeito 
a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a data 
do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 1.663,35. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

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

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.451, Apartamento 61 – Tipo 04, localizado 
no 6º andar, Edifício Seul (B3), Condomínio Residencial Fatto Sport, Cocaia, Guarulhos 
- SP, em favor da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do § 
7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.    
  

Guarulhos, 13 de novembro de 2018.  
Primeira Publicação                         

      

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRARODINARIA DO SINDICARGAS DE GUARULHOS. PARA DECIDIR 

SOBRE A DEFINIÇÃO DO NOME DO PRÉDIO/NÚCLEO DE ENSINO, PARA 
ESCOLA DE IDIOMAS E AFINS

 
O Presidente do SINDICARGAS - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, SUPERPESADOS, 
LÍQUIDOS, ENTREGADORES DE MERCADORIAS, CARGAS SECAS E 
MOLHADAS, TRABALHADORES EM EMPRESAS DE LOGÍSTICA NO SETOR 
DE TRANSPORTES DE CARGAS E TRABALHADORES TERCEIRIZADOS 
NAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DE GUARULHOS, com 
sede na Av. José Lourenço Neves nº 346. Jardim Bom Clima, Guarulhos, São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF Nº 04.276.287/0001-38, Sr. Irapuan Siqueira Sousa, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 16.006.309-7 SSP/SP e do CPF/MF Nº 
141.958.604-15, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca as 
trabalhadoras e trabalhadores, membros da categoria representados por esta 
entidade de classe, filiados e não filiados, para participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 16 de novembro de 2018, as 15:00hs. 
em primeira convocação e as 16:00hs. em segunda e última convocação, no 
endereço sito a Av. José Lourenço Neves nº 346 ou por razões de qualquer motivo 
fortuito, a mesma poderá ser realizada na Av. José Lourenço Neves nº 506,(Salão 
Social do Sindicargas de Guarulhos), Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, 
Cep. 07122.070, como também, permanecer a Assembléia por 05 (cinco) dias 
em caráter permanente nas Portarias das empresas de transportes vinculadas a 
representação do sindicato, para fins de deliberações  e esclarecimentos junto aos 
trabalhadores(as), sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1º).Autorização ou não para 
a Diretoria do Sindicato, definir sobre o nome que será inserido no Prédio/Núcleo 
de Ensino para Escola de Idiomas e Afins do Sindicato; 2º) Autorização ou não 
para a Diretoria do Sindicato inserir nome e logotipo de empresas vinculadas à 
representação dos trabalhadores perante o sindicato, nas respectivas salas de aulas 
onde serão lecionadas as aulas na Escola de Idiomas e Afins  para os integrantes 
da categoria profissional que estejam filiados ao Sindicato, sendo extensivo para 
1 (um) dependente por modulo de cada matéria; 3º) Outros assuntos que sejam 
pertinentes e de interesse da categoria profissional representada.. Guarulhos, 12 
de novembro de 2018. IRAPUAN SIQUEIRA SOUSA – DIRETOR PRESIDENTE.

APTO CENTRO DE GUA
3dorms, c/ armários, 

sl 2 amb, coz, a.s., wc, wc 
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.

Se você teve registro entre 1986 
a 1992 tem valores para receber 
do Plano Collor/Verão e Bresser.

Consulta gratuita, 
só pague após receber.
LIBERAÇÃO 05 DIAS.

Ligue e tenha em mãos PIS 
ou compareça 

c/ carteira de trabalho.
Drª Tatiana

   11 3101-2439 / 96090-4837
Rua José Bonifácio, 209 - 

Conj.1104 - Metrô São Bento
SP- Centro

APOSENTADOS E TRABALHADORES

   

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

GALPÃO COMERCIAL
TERRENO DE 10.550 M²
CONSTRUÍDO 3.071 M²

LOCALIZADO NA 
AVENIDA BAQUIRIVU, 

26 – GUARULHOS.
FÁCIL NEGOCIAÇÃO 
C/ PROPRIETÁRIO

  (17) 9.9663-7000
  (17) 3235-8004

Para você que sofre, não 
sabe o caminho da sua vida.

Trabalhamos c/ magias, 
rituais, feitiços e oráculos.

Todas as sextas, atendimento 
c/ Maria Molambo e 

Srº Sete Encruzilhadas.

Rua Darzan 319 B Santana.
(5 min do metrô)

2950-3173
97268-7929

www.marceloalban.com
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