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Temer aprova reajuste de 16,38% no salário do Supremo
GH  Pág. 2

GH. 08

Governo do estado realiza as 
provas do Saresp; em Guarulhos, 
mais de 60 mil alunos participarão
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SURPRESA: Ao participar de uma sessão, usando biquíni de fi ta adesiva, para reforçar o 
bronzeamento, a musa fi tness Gracyanne Barbosa encontrou uma sósia GH  Pág. 02

Estimativa para o próximo ano com o pagamento com pessoal equivale a 42% do orçamento previsto de R$ 4,8 bilhões e foi 
revelada nesta segunda-feira (26) pelo secretário municipal da Fazenda, Peterson Ruan, durante audiência pública na Câmara

Folha de pagamento da prefeitura 
irá consumir mais de R$ 2 bilhões

GH  Pág. 5
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Mortes no trânsito de Guarulhos 
têm alta de 40% em dez meses

GH  Pág. 4

Administração municipal 
destinará R$ 140 mi para 
a Proguaru em 2019

GH  Pág. 8

Greve na Argentina afeta 
oito voos no Aeroporto 
Internacional de Cumbica

GH  Pág. 2

PF apreende drogas em 
novelos de lã que sairiam 
do país por Guarulhos

GH  Pág. 4
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Cristina Melo
Lamentável a tragédia no 
baile funk, ocorrida na re-
gião do Pimentas. Isso 
mostra como os pancadões 
são realizados sem organi-
zação e, principalmente, fis-
calização do poder público. 
A Polícia Militar pode até ter 
agido com truculência, mas 
creio que se ela chegasse 
para dialogar, não seria res-
peita. Lógico que nada jus-
tifica o que aconteceu.

André Suassuna
Pelas cenas na TV do baile 
funk do Jardim Vermelhão, 
podemos até pensar que 
a tragédia poderia ter sido 
pior. É muita gente em um 
local se a mínima de infra-
-estrutura. Para piorar, o 
consumo de drogas e bebi-
das alcóolicas deixa aque-
las pessoas à mercê da sor-
te. O resultado lamentável 
foi a morte de três pessoas. 
É preciso fazer valer a lei 
que proíbe os pancadões 

em São Paulo e também a 
responsabilidade do poder 
público na fiscalização. 

Edivânia P. Peixoto
Os pancadões ocorrem nas 
periferias de Guarulhos to-
dos os finais de semana e 
as cenas de violência são 
constantes. Agora, com 
uma tragédia deste porte, é 
necessário mais rigor na fis-
calização e uma ação mais 
pontual da polícia. Basta 
acompanhar as redes so-
ciais que todos verão onde 
acontecerá o próximo baile 
funk.

Lenilda Santos Vieira
Depois que assisti aos tre-
chos do último depoimento 
de Lula à Justiça Federal, 
agora diante da juíza Ga-
briela Hardt, o petista deve 
pensar: ‘com Moro eu era 
feliz e não sabia’.

Juciara Melo Carvalho
O ex-presidente Lula, defi-

nitivamente, se deu mal ao 
querer tribudiar, com toda a 
sua arrogância, em cima da 
juíza federal Gabriela Hardt. 
De forma educada, mas se-
gura e determinada, ela o 
colocou na posição de pre-
sidiário que estava sendo 
interrogado.

Ricarte Gouveia
A gente acompanha sem-
pre pela TV a queda de via-
dutos em várias partes do 
mundo. O último, no Brasil, 
ocorreu em Brasília, e sem-
pre me perguntava como 
estava a manutenção dos 
nossos, na capital paulista. 
Por sorte, não aconteceu 
uma tragédia. Depois do 
acidente, é comum o poder 
público dizer que realiza 
manutenção nessas pon-
tes, mas creio que se essas 
manutenções preventivas 
fossem feitas, não havia 
ocorrido o fato do final de 
semana.

 Escuridão no Metrô

A Linha 2-Verde do Metrô parou de circular por um hora na tarde desta segunda (26). O pro-
blema, que começou por volta das 17h ocorreu em razão da falta de energia elétrica. A situa-
ção afetou também a circulação de trens da Linha 1-Azul e 3-Vermelha e irritou passageiros.

William Moreira/AE

Mega Sena
Concurso n° 2099
21/11/2018
05 - 15 - 20 - 27 - 30 - 58

Lotofácil
Concurso n° 1740
21/11/2018 
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 08 - 09 - 10 - 11
16 - 18 - 19 - 22 - 24

Lotomania
Concurso n° 1920 
20/11/2018
02 - 09 - 10 - 13 - 30
34 - 35 - 42 - 48 - 49
53 - 60 - 66 - 72 - 79
87 - 88 - 90 - 93 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1867
20/11/2018
Primeiro sorteio 
01 - 14 - 18 - 36 - 45 - 49
Segundo sorteio
05 - 18 - 19 - 23 - 32 - 34

Federal
Extração n° 05338
21/11/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   58473          350.000,00
2º  85513              18.000,00 
3º  45125              15.000,00
4º  26436             12.000,00
5º  18357              10.023,00

O presidente Michel Temer 
sancionou no início da noite 
desta segunda-feira, 26, o 
reajuste salarial para os mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que passarão 
a receber R$ 39 mil mensais 
ante os R$ 33 mil atuais. O 
valor é também a referência 
para o teto do funcionalismo 
público

Temer sancionou o reajuste 
mediante acordo feito com o 
Supremo para que o ministro 
Luiz Fux revogasse as limina-
res que garantiam o auxílio-
-moradia a juízes e procura-
dores de todo o País para não 
impactar as contas públicas, o 
que de fato aconteceu. O be-
nefício é de R$  4,3 mil.

O reajuste foi aprovado 
pelo Congresso em 7 de no-
vembro. Temer tinha até quar-
ta-feira, 28, para sancioná-lo 
ou vetá-lo. Ele usou pratica-
mente todo o prazo disponível 
para negociar a medida com-
pensatória com o Supremo.

Entidades de representa-
ção de categorias do Judici-
ário pressionaram o STF nos 
últimos dias para impedir o 
fim do auxílio-moradia. No 
domingo, a Associação de 
Magistrados Brasileiros (AMB) 

pediu a Fux que não revogas-
se as liminares de sua autoria.

Apesar da pressão, o go-
verno buscou manter o enten-
dimento para não estourar o 
teto de gastos, regra que limi-
ta o aumento das despesas. 
Atualmente os cofres públicos 
despendem pelo menos R$ 
139 milhões por mês com au-
xílio-moradia, de acordo com 
um estudo da Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização Fi-
nanceira da Câmara dos De-
putados.

O aumento no salário dos 
ministros do Supremo apro-
vado pelo Senado, de 16,38%, 
elevará dos atuais R$ 33,7 mil 
para R$ 39,2 mil o salário de 
magistrados e procuradores 
e poderá custar R$ 4,1 bilhões 
às contas da União, em razão 
do efeito cascata em Estados.

Temer aprova reajuste 
salarial de 16,38% dos 
ministros do Supremo

Ulisses Carvalho 

A greve dos funcionários 
da companhia Aerolíneas Ar-
gentinas nesta segunda-feira 
(26) afetou um total de oito 
voos no Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo-Guarulhos, 
em Cumbica. De acordo com 
a GRU Airport, concessionária 
do aeroporto, foram cancela-
das quatro partidas para Bue-
nos Aires e quatro chegadas 
em Guarulhos.

Em uma nota divulgada 
através do site oficial, a com-
panhia aérea argentina desta-
cou que a medida de parali-
sação nos trabalhos afeta um 
total de 371 voos e mais de 40 
mil passageiros. No comuni-
cado, a companhia alega que 
a previsão é de que a greve 
dure em torno de 24h. Sobre 
a operação nesta terça-feira 
(27), o HOJE consultou o site 
da GRU Airport, no qual mos-
tra todas os voos previstos, e 
a Aerolíneas Argentinas tem 

um voo de n° 1249 previsto 
para às 8h. 

De acordo com a com-
panhia, os passageiros pre-
judicados tem disponível a 
possibilidade de modificar as 
passagens para outras datas 
ou destinos durante o perí-
odo de 30 dias, ou também 
podem solicitar a devolução 
dos valores pagos. 

Em nota, a Latam Airlines 
Brasil destacou que as ope-
rações da empresa em solo 
argentino ocorrem normal-
mente nesta segunda. Esta 
seria a quarta paralisação dos 
funcionários da companhia 
aérea somente neste mês, 
de acordo com a Aerolíneas 
Argentinas, já que o sindicato 
que representam os pilotos, 
além dos funcionários de ter-
ra e operadores de torres de 
controles vinculados a estatal, 
reivindica o pagamento da 
Cláusula de Compensação 
Inflacionária.

Greve de companhia aérea da Argentina 
afeta 8 voos no Aeroporto de Guarulhos 
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Os preços citados neste impresso são em Reais, válidos de 27 a 28/11 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 28/11/2018,
apenas 1 vez por
número de CPF. 
 Código da ação:
GHJ7689

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

PREÇOS ESPECIAIS EM DIVERSOS ITENS!

Dias 27 e 28/11

Se você gosta de variedade e economia, o Sam’s é o destino ideal para você. 
Venha conhecer nosso Clube e descubra o barato de fazer compras!
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Filé de Costela 
Maturatta

Filézinho de Peito 
Perdigão Congelado Manteiga Teixeira 500 g

Uva Vermelha 
sem Semente

  ◆ Embalagem com 500 g

a unidade

Banana Nanica

Kg

Maçã Looney Tunes

Guaraná Antarctica
  ◆ Embalagem com 

15 unidades de 269 ml Cerveja 
Amstel 600 ml

Shampoo ou Condicionador 
Herbal Essences

  ◆ Smoth collection 
ou shine collection

Ampolas Super Restauração 
Alta Moda

  ◆ Embalagem com 6 unidades de 15 ml

Lava-Roupas em 
Pó Brilhante

a unidade sai por
R$

 0,97

a unidade sai por
R$

 3,33

o quilo sai por
R$

 4,22

R$15,90
DE:

R$

 14,55
POR:

R$59,97
DE:

R$

 49,97
POR:

R$29,97
DE:

R$

 19,97
POR:

R$22,98
DE:

R$

 18,99
POR:

R$89,98
DE:

R$

 59,98
POR:

R$199,90
DE:

R$

 169,90
POR:

R$44,98
DE:

R$

 29,98
POR:

R$129,98
DE:

R$

 99,98
POR:

R$5,29
DE:

R$

 4,78
POR:

R$

 7,97 o quilo sai por
R$

 4,64
R$

 6,97R$

 14,97 R$

 5,97   R$2,89
Kg

R$

 24,97

Conjunto 3 Bowls com Tampa
  ◆ Tamanho: pequeno 14,6 x 9,8 cm, 

médio 16,8 x 11,4 cm e 
grande 19,4 x 13 cm 
  ◆ Produto importado

Conjunto de Prato Member’s Mark
  ◆ 24 unidades, 12 grandes e 12 médios

Liquidificador Pró Blend Philips
  ◆ Potência 800 W

  ◆ Copo de 2,4 litros
  ◆ 5 velocidades

à vista ou 3x de R$ 56,63 sem juros

1 Kg

Shampoo ou Condicionador 

1 L

Lava-Roupas em 

4,5 Kg

1,5 Kg

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

Porta Temperos 
Member’s Mark

  ◆ 16 frascos
  ◆ Potes em vidro 
  ◆ Base giratória

  ◆ Produto importado

R$299,90
DE:

R$

 249,90
POR:

Aspirador de Pó Sonic Electrolux
  ◆ Potência 1400 W

  ◆ Sistema de tripla filtragem
  ◆ Alcance total de 6m

à vista ou 3x de 
R$ 83,30 sem juros
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A Polícia Federal 
(PF) apreendeu nesta 
segunda-feira (26), no 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guaru-
lhos, uma encomenda 
aérea, identificada pela 
Receita Federal com 
substância entorpe-
cente.

Servidores da Re-
ceita Federal, que 
atuam na fiscalização 
de remessas postais, 
por meio de courrier, 
identificaram material 
suspeito no interior de 
uma encomenda aérea 
destinada ao Sri Lanka, 
país da Ásia. 

Três novelos de lã 
foram examinados 
pelos peritos federais, 
que identificaram a 
substância contida no 
interior dos volumes 
ocultos como cocaína, 
cujo montante somou 
289 gramas.

Foi instaurado in-

quérito policial com o 
objetivo de identificar 
os responsáveis pela 
droga, o que ainda não 
ocorreu.

As apreensões de 
drogas, realizadas 
pela Polícia Federal 
em colaboração com 
a Receita Federal, no 

Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo, em 
2018, já ultrapassam 
uma tonelada e meia e 
resultaram na prisão de 
mais de 240 pessoas. 

Este volume supera 
em 5% o total apreen-
dido no mesmo perío-
do em 2017. Somados 

os medicamentos 
importados de forma 
ilegal, que habitual-
mente são misturados 
às drogas pelos trafi-
cantes, como lidocaína 
e tetracaína, o volume 
atinge um total de mais 
de três toneladas e 
meia.

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 399.661, de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 13, da 
matrícula 90.534, relativa ao Imóvel situado na Rua Engenheiro Paulo, nº 288 (atual 39 
do cadastro municipal), Apartamento 11, localizado no 2º pavimento ou 1º andar, do 
Edifício Lais, bairro Torres Tibagi, Guarulhos / SP, serve-se do presente para promover 
a Intimação por Edital dos devedores fi duciantes SALLY ANNE SILVA BOMFIM, CPF 
050.853.079-25 e GABRIEL HENRIQUE MORAES BOMFIM, CPF 058.784.599-65, para 
fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos 
em atraso, tendo em vista que os devedores fi duciantes SALLY ANNE SILVA BOMFIM e 
GABRIEL HENRIQUE MORAES BOMFIM encontram-se em local incerto ou não sabido. 
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 08/11/2018, corresponde a R$ 
97.836,52 (noventa e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois 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$ 
4.335,99. 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 Vossas Senhorias, para que se dirijam ao 
Registro de Imóveis, situado na Rua Guaíra, 91, Jardim Barbosa, Guarulhos/SP, de 
Segunda a Sexta-feira das 09h00min às 16h00min, onde deverão efetuar o pagamento 
atualizado do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
da data da terceira publicação.

Por oportuno, fi cam Vossas Senhorias cientes 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 Engenheiro Paulo, nº 288 (atual 39 do cadastro municipal), 
Apartamento 11, localizado no 2º pavimento ou 1º andar, do Edifício Lais, bairro Torres 
Tibagi, Guarulhos / SP, em favor da credora fi duciária, nos termos do § 7º, do artigo 26, da 
Lei n.° 9.514/97. 

Guarulhos, 27 de novembro de 2018.
Primeira Publicação                          

Guarulhos tem alta de 40% no número 
de mortes no trânsito em dez meses

Quarta edição da Blitz da Lei Seca apreende 
52 CNH e fiscaliza 1.136 motoristas

Antônio Boaventura

Na contramão dos índices 
estaduais, Guarulhos registra 
alta no número de mortes 
no trânsito nos últimos dez 
meses. Segundo dados 
fornecidos pelo Sistema de 
Informações Gerenciais de 
Acidentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo (Infosiga 
– SP) houve um crescimento 
de 40% destes casos em 
comparação aos meses de 
janeiro a outubro de 2017. 

Nos dez meses deste ano, o 
Infosiga registrou 134 mortes 
nas vias de trânsito da cidade, 
incluindo as rodovias Ayrton 

Senna, Fernão Dias, Hélio 
Smidt e Presidente Dutra. No 
mesmo período de análise, 
o sistema registrou também 
o crescimento de mortes 
ocasionadas por colisão entre 
veículos.

Entre janeiro e outubro 
do ano passado, o Infosiga 
aponta a existência de 24 
acidentes com vítimas fatais. 
Enquanto no mesmo período 
deste ano ocorreram outros 
47. Ou seja, alta de 98%. Em 
todo estado de São Paulo, o 
número de mortes no trânsito 
no período destacado apre-
sentou queda de aproximada-

mente 5%. 
Entretanto, quase 70% das 

vítimas fatais em acidentes 
provocados por motocicletas 
em Guarulhos estão na faixa 
etária de até 29 anos. No mês 
de junho do ano passado, o 
município registrou seis óbitos 
relacionados à condução des-
te veículo. Entretanto, esse 
número veio a se repetir no 
mesmo período deste ano. 

No período compreen-
dido aconteceram 12 aci-
dentes com vítimas fatais 
no trânsito guarulhense 
envolvendo motocicletas. 
Destes, oito estavam na 

faixa etária de até 29 anos. 
Um deles era menor de 
idade, três entre 18 e 24 
anos e outros quatro com 
idade entre 25 e 29 anos. 
Houve também registro de 
óbitos envolvendo pessoas 
que estavam na faixa etária 
entre 30 e 64 anos. 

Estes acidentes acontece-
ram em sua maioria no pe-
ríodo noturno entre 18h e 
24h, tendo o sábado como 
o dia de maior constatação 
de incidentes no trânsito 
com 34%. 

De acordo com o Infosiga, 
92% das vítimas são do sexo 

masculino, enquanto apenas 
8% das mulheres morrem 
em acidentes com envolvi-
mento de motocicletas nas 

vias da cidade. O relatório 
também aponta o condutor 
como a principal vítima des-
te tipo de fatalidade.

Mesmo atrapalhada pela 
chuva, a 4° Edição da Blitz In-
tegrada da Lei Seca “Tolerân-
cia Zero”, em Guarulhos, atin-
giu seus objetivos e um total 
de 52 carteiras de habilitação 
foram apreendidas e três 
cassadas, com 1.136 motoris-
tas fi scalizados, 75 exames 
toxicológicos realizados, dois 
fl agrantes de alcoolemia, 96 
autuações diversas e mais de 
700 panfl etos de orientação 
entregues. A operação foi 
coordenada pela Secretaria 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU).

Realizada na sexta feira (23), 
a blitz contou com 10 pontos 
de fi scalização simultâneos 
espalhados pelo município. 
A edição teve a participação 
da Operação Direção Segura 
do Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito) que con-
tou com uma base Móvel da 
Polícia Civil e uma central de 
fl agrantes instalada junto ao 
prédio da Seccional, que foi 
essencial para apresentação 
dos fl agrantes por alcoolemia.

Em oito pontos, traba-

lharam 40 policiais das 
Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Rodoviária Estadu-
al, Polícia Militar e Guarda 
Civil Metropolitana, mais 
12 agentes de trânsito, 
dois agentes do Detran, 
quatro agentes de educa-
ção para o trânsito e qua-
tro agentes de pesquisas 

de exames toxicológicos.
A tecnologia do bafôme-

tro passivo digital, utilizada 
na triagem, foi novamente 
um dos destaques da blitz. 
Com ela, é possível reali-
zar seis testes de alcoole-
mia, por minuto, trazendo 
assim uma efetividade 
maior na fi scalização.

PF apreende drogas encontradas pela Receita Federal dentro de novelos de lã no Aeroporto de Guarulhos
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claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursos de 2ª Graduação e Pós-graduação.

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

GUARULHOS
POLO
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(11) 3820 0084 • (11) 94523 2111 Atendimento
via WhatsApp

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

Conheça alguns cursos:
• Administração • Ciências Contábeis • Computação • Nutrição (NOVO)
• Pedagogia • Educação Especial (NOVO) • Educação Física • Música
• Gerontologia • Engenharia de Produção • Engenharia Mecânica 
• Estética e Cosmetologia (NOVO) • Marketing Digital (NOVO)
 • Produção de Cerveja (NOVO) • Recursos Humanos • Serviço Social (NOVO) 

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

Custo da prefeitura com pessoal para 2019 
é de pouco mais de R$ 2 bi, revela Fazenda

Manutenção em reservatório da 
Sabesp afeta o abastecimento 
em 33 bairros nesta terça-feira

Antônio Boaventura

O secretário da Fazenda, 
Peterson Ruan, revelou 
nesta segunda-feira (26), 
durante audiência pública 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que o custo da 
prefeitura com a folha de 
pagamento irá superar R$ 
2 bilhões no próximo ano. 
Ou seja, o montante equi-
vale a 42% do orçamento 
previsto de R$ 4,8 bilhões 
para 2019. Entretanto, a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) prevê a desti-
nação de 60% da previsão 
orçamentária para este 
tipo de custeio.

A receita total esti-
mada, segundo Ruan, 
é da ordem de R$ 
4.820.997.374,48, incluin-
do receitas do Saae, que 
terá seus serviços a partir 
do ano seguinte con-
cedidos à Sabesp, e do 
Instituto de Previdência 
dos Funcionários Públicos 
Municipais de Guarulhos 
(Ipref) (16%). 

Este valor deve atender 
a programas e ações pró-
prias, como a gestão da 
administração tributária, a 
modernização da gestão 
de finanças e a gestão 
administrativa operacio-
nal do Departamento de 
Licitações e Contratos. 

O orçamento também 
prevê sua supervisão em 
encargos gerais do muni-
cípio, caso da ampliação 
da infraestrutura urbana, 
do programa Água de 
Qualidade para Todos e 
da melhoria do esgota-
mento sanitário. Da recei-
ta prevista, as despesas 
com pessoal e encargos 
giram em torno de R$ 
2,024 bilhões, com pouco 
mais de R$ 454 milhões 
para investimentos. 

“Nos últimos dois 
anos, temos tido um 
papel muito importante 
no equacionamento das 
dívidas do município, 
com foco na arrecada-
ção, no investimento e 

na inovação da gestão, 
com o uso de moderna 
tecnologia. Hoje pode-
mos dizer que a Secre-
taria vai deixar um bom 
legado para a Prefeitu-
ra”, explicou Ruan sem 
revelar o valor da dívida 
atual que a cidade pos-
sui com seus credores.

Segundo a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, na 
esfera federal, o limite 

máximo para gastos com 
pessoal é de 50% da 
Receita Corrente Líquida 
(RCL). Para estados e 
municípios, o limite é de 
60% da RCL. Também a 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que define como 
serão gastos os recursos 
de cada ente federado, 
tem que obedecer aos 
parâmetros e limites 
fixados na LRF.

Devido à manuten-
ção no Reservatório 
São Miguel, perten-
cente à Companhia 
de Saneamento 
Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), 
trinta e três bairros 
de Guarulhos estarão 
com o abastecimen-
to de água afetado 
nesta terça-feira, 27, 
entre 22h e 3h do dia 
seguinte. A autarquia 
estima que cerca de 
95 mil pessoas sejam 
afetadas pela parali-
sação.

A recuperação do 
abastecimento deve-
rá começar às 3h do 
dia 28 de novembro e 
durar cinco horas nos 
seguintes bairros: Ci-
dade Parque Alvorada, 
Cidade Parque Brasília, 
Granja Eliana, Jardim 
Albertina, Jardim Angé-
lica, Jardim Angélica II, 
Jardim Ansalca, Jardim 
Bela Vista, Jardim 

Carvalho Novo, Jardim 
Centenário, Jardim 
Ferrão, Jardim Guilher-
me, Jardim Guilhermi-
no, Jardim Maria Dirce, 
Jardim Monte Alegre, 
Jardim Normandia, 
Jardim Nova Canaã, 
Jardim Nova Cidade, 
Jardim Oliveira, Jardim 
Rodolpho, Jardim Santa 
Maria, Jardim Silvestre, 
Parque das Nações, 
Parque Jandaia, Parque 
Jandaia I, Parque Jan-
daia II, Parque Jurema, 
Parque Maria Helena, 
Sítio São Francisco, 
Vila Alzira, Vila Izabel, 
Vila Paraíso, Vila Real.

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
(Saae) de Guarulhos 
informa que situações 
em que seja necessário 
algum tipo de atendi-
mento emergencial de-
vem ser comunicadas 
pelo telefone 0800-
101042 ou pelo What-
sApp (11) 99983-4217.
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[ bloco de notas ] [ bloco de notas ]

Segue até sexta-feira (30), 
a votação para escolha do 
mascote do Zoológico de 
Guarulhos. A liderança está 
com o tucano do bico verde, 
seguido pelo sagui, em 
segundo lugar. Em terceiro 
lugar está o gato do mato. 
Para votar basta acessar 
a publicação no perfi l da 
Prefeitura de Guarulhos ou 
do Zoo, no Facebook. O 
resultado será anunciado 

dia 5 de dezembro.
As três espécies concorren-

tes foram determinadas de 
acordo com critérios como: 
carisma, ocorrência na região, 
existência de exemplar sob 
cuidados do zoo, risco de 
extinção, entre outros. Um 
total de 115 desenhos feitos 
por alunos do Ensino Funda-
mental de mais de 30 Escolas 
da Prefeitura de Guarulhos 
foram pré-selecionados.

O programa “Você na 
Prefeitura” já passou por três 
bairros e no dia 1º de de-
zembro, a partir das 9h, será 
a vez do CEU Bambi (foto). 
Na oportunidade, o prefeito 
Guti receberá demandas 
da população ao lado de 
representantes de todas as 
secretarias. As fi chas para o 
atendimento serão distribu-
ídas 30 minutos antes do 
início do evento.

Para o prefeito, é impor-
tante promover ações como 

esta para validar a defesa do 
Plano de Governo, de uma 
gestão colaborativa, em que 
todos os cidadãos são parti-
cipantes efetivos. “Guarulhos 
é a nossa cidade e é por isso 
que devemos nos engajar 
ainda mais em projetos que 
visem sua melhoria. O ‘Você 
na Prefeitura’ é uma ótima 
oportunidade para ouvirmos 
sugestões, propormos ideias 
e discutirmos soluções para 
o município. Esperamos 
você!”, convidou Guti. 

Termina nesta sexta-feira 
(30) o prazo para titula-
res de jazigos perpétuos 
em cemitérios públicos 
atualizarem cadastro junto 
à administração munici-
pal. A atualização pode 
ser realizada pelo próprio 
concessionário ou median-
te procuração registrada 
em cartório e dentro da 
vigência. É necessário 
apresentar original e cópia 
do RG, CPF e comprovan-
te de residência atual do 

titular e sucessores.
Pessoas jurídicas e re-

presentantes de associa-
ções devem levar original 
e cópia do contrato social, 
atas de assembleias 
atuais, carta de conces-
são, RG, CPF e compro-
vante de residência dos 
representantes legais. A 
chamada para atualização 
de titulares já falecidos, 
por meio dos fi lhos e fami-
liares, será realizada em 
etapa posterior.

Votação para escolha do mascote 
do Zoológico vai até sexta-feira

CEU Bambi recebe 10º edição do 
‘Você na Prefeitura’ no dia 1/12’

Titulares de jazigos perpétuos têm até 
a sexta-feira para atualizar cadastro

Educação abre 372 vagas 
para supervisores de ensino 

A Secretaria Estadual de 
Educação de São Paulo 
(SEE-SP) publicou no Diá-
rio Ofi cial, o edital de aber-
tura do seu novo concurso 
público para supervisores 
de ensino. No total, são 
372 vagas para a carreira. 
Todas as vagas ofertadas 
serão preenchidas em 
função da necessidade 
das 91 Diretorias Regio-
nais de São Paulo. Para 
concorrer a uma delas é 
preciso ter licenciatura 
plena em Pedagogia ou 
pós-graduação na área de 
Educação e experiência 
mínima de oito anos no 

magistério, sendo que dos 
quais três anos em gestão 
educacional.

A remuneração inicial 
para o cargo é de R$ 
4.538,86. O valor in-
clui salário base de R$ 
3.474,07, mais gratifi cação 
de gestão educacional de 
R$ 1.064,79. As inscri-
ções no concurso SEE-SP 
serão abertas no dia 3 de 
dezembro e fi carão dispo-
níveis até 11 de janeiro de 
2019, no site da Fundação 
Vunesp, banca organiza-
dora da seleção. O valor 
da taxa de participação é 
de R$ 60.

UBS Santa Paula ganha espaço 
de leitura ‘Livros Livres Voam’

A UBS Santa Paula, 
localizada na região do 
Bonsucesso, ganhou o 
espaço de leitura “Livros 
Livres Voam”, em uma 
parceria entre as Secreta-
rias de Educação e Saúde. 
A iniciativa faz parte do 
Programa Literalmente 
Isso, que tem por objetivo 
ampliar e fomentar a lite-
ratura em todas as regiões 
do município.

O acervo da UBS conta 
com cerca de 70 livros 

para o público infantil, 
infanto-juvenil e adulto, 
proporcionando momen-
tos de prazer, tranquili-
dade e bem-estar para 
aqueles que circulam 
pelo espaço. O espaço de 
leitura é resultado de uma 
campanha permanente 
de doação de livros, que 
já arrecadou mais de 600 
títulos, que são analisados 
e etiquetados antes de 
serem distribuídos nos 
espaços de leitura.

DivulgaçãoDivulgação

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

[ 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.

C.C.M. COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Aquisição de kit uniforme escolar.

VALOR: R$ 2.953.007,00

BONÍSSIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

Aquisição de iogurte.

VALOR: R$ 617.922,60

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

Fornecimento de Blecometasona.

VALOR: R$ 201.000,00

BETEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA-EPP

Fornecimento de urnas funerárias modelo sextavada.

VALOR: R$ 107.727,89

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Fornecimento de Carbonato de cálcio 1250 mg + vit D 

3.200 ui.

VALOR: R$ 83.160,00

CENTER LOPES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Locação de veículos automotores.

VALOR: R$ 74.720,00

COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA

Fornecimento de toalha para limpeza.

VALOR: R$ 56.850,00

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ODONTOLÓGICOS LTDA EPP

Fornecimento de escova dental infantil cerdas macias 

com protetor de Saq. Plástico

VALOR: R$ 43.384,00

DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E 

ACESSO LTDA

Serviços técnicos de manutenção de equipamentos 

de relógio de ponto.

VALOR: R$ 39.445,00

AMÉRICA NET LTDA

Contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de telecomunicações para fornecimento 

de link dedicado de acesso à internet com alta dispo-

nibilidade, com velocidade de circuito a 300 Mbps de 

banda efetiva.

VALOR: R$ 26.250,00

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS LTDA

Fornecimento de Cetoprofeno 100 mg e fornecimento 

de vitamina K1.

VALOR: R$ 20.642,00

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do 

Município publicado nos dias 23 de novembro de 2018.
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PERÍODO INTEGRAL

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

ROBÓTICA LOUSAS DIGITAIS BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO TRANSPORTE GRATUITO

Av. Renato Maia, 201

11 2440.1999
11 2409.8118

  /Colégio Maia
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Matriculando no Maia,  
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Sem adesão da rede municipal, governo 
de SP aplica Saresp para 60 mil alunos Prefeitura destinará R$ 140 

milhões para a Proguaru em 2019
Antônio Boaventura

Diferente dos últimos 
anos, o governo do estado 
de São Paulo aplica nesta 
terça-feira (27) e quarta-feira 
(28) aprova do Sistema de 
Avaliação de Rendimento 
Escolar do Estado de São 
Paulo (Saresp) sem a adesão 
de alunos da rede municipal 
de ensino. Neste ano, o 
exame realizado para avaliar 
estudantes dos 3º, 5º, 7º e 
9º anos do Ensino Funda-
mental e 3ª série do Ensino 
Médio terá a participação de 
quase 61 mil alunos. 

Em Guarulhos, participam 
estudantes de 171 escolas, 
sendo três delas perten-
centes ao Serviço Social 
da Indústria (Sesi). Estão 
cadastrados 60.886 alunos 
para realizarem o exame 
na cidade. No último ano, 
cerca de 20 mil participa-
ram do Saresp, inclusive 
alunos matriculados na rede 
municipal de educação. 

A iniciativa tem como 
objetivo auxiliar a Secretaria 
da Educação a monitorar os 

avanços, planejar os progra-
mas de formação continu-
ada e estabelecer metas 
para rede. Nas provas, 
serão avaliadas habilidades 
e competências de Língua 
Portuguesa e Matemática 
de acordo com o conteúdo 
de cada ano e série.

Nesta terça-feira (27), se-
rão aplicadas as avaliações 
de Língua Portuguesa para 
os 3º e 5º anos do Funda-
mental Anos Iniciais e de 
Matemática para os do 7º 
e 9º do Fundamental Anos 
Finais e 3º série do Médio. 
Já no segundo dia, quarta-
-feira (28), os alunos dos 

Anos Iniciais responderão 
as questões de Matemáti-
ca e os demais de Língua 
Portuguesa.

Para estudantes do 3º 
ano, a prova de Língua 
Portuguesa tem 8 itens 
de respostas construídas 
e 5 de múltipla escolha. 
Em Matemática, o caderno 
é dividido em 13 itens de 
respostas construída e 5 
de múltipla de escolha. Os 
matriculados dos 5º, 7º e 9º 
anos do Fundamental e 3ª 
série do Médio respondem 
a 24 itens de múltipla esco-
lha de Língua Portuguesa e 
outros 24 de Matemática. 

A prefeitura vai desti-
nar R$ 140 milhões de 
dotação orçamentária para 
a Proguaru (Progresso 
e Desenvolvimento de 
Guarulhos S/A) para 2019. A 
informação foi confirmada 
na manhã desta segunda, 
26, na Câmara Municipal, 
durante audiência pública 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

A apresentação da 
empresa foi conduzida 
pelo diretor-presidente, 
engenheiro Francisco 
Carone, que também des-
tacou o desejo de ampliar 
a parceria com o município 
na prestação de serviços de 
Controle de Acesso e Auxi-
liar de Serviços Gerais, que 
segundo ele será um dos 
caminhos para proporcionar 
o equilíbrio das contas.

Foi destacado ainda o 
balanço dos serviços entre 
janeiro e outubro deste ano, 
com destaque para a varri-
ção, que realizou a limpeza 

de mais de 144 milhões de 
metros quadrados de vias, 
o que equivale a mais de 
20 mil campos de futebol; 
além do tapa-buracos, que 
executou a manutenção de 
mais de 113 mil unidades em 
toda a cidade, dentre outros 
serviços.

O dirigente detalhou 
também os números dos 
atendimentos realizados 
pela empresa. Foram eles: 
moradores (5.186), empresa 
(237), vereadores (3.451) 
e secretaria municipais 
(430), que totalizaram 9.304 
demandas atendidas no 
período.

Carone informou ainda 
que o munícipio preten-
de combater o descarte 
irregular de entulho na 
cidade, proibindo o tráfego 
de caminhões em algumas 
vias e completou: “Nós 
temos equipes trabalhando 
constantemente, todos os 
dias, mas infelizmente ainda 
existem pontos de descarte 

irregular.
Quanto ao número de 

buracos na cidade, Carone, 
destacou que Guarulhos 
sofre com a má qualidade 
da pavimentação executada 
em suas vias nos últimos 
anos e que o desgaste 
natural do pavimento tem 
provocado diversos proble-
mas, mas que a Proguaru 
tem trabalhado de forma 
incessante para realizar as 
manutenções com toda 
qualidade técnica.

Além de Francisco 
Carone, a apresentação 
contou com a participação 
de Joel Rodrigues (Diretor-
-Técnico de Infraestrutura 
Viária e Operações); Alzira 
Leite (Diretora Adminis-
trativo-Financeiro); Bruno 
Gersosimo (assessor da 
Presidência); Sergio Lessa 
(Gerente de Comunicação); 
e Vitor Amódio (Gerente de 
Assuntos Legislativos), além 
da presença de diversos 
profissionais da empresa.
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O desenhista Mauricio 
de Sousa compartilhou di-
versos momentos do ca-
samento de uma de suas 
fi lhas, Marina, ocorrido na 
cidade de Morungaba no 
último domingo, 25. “Ca-
samento da Marina com o 
Rafael [Cameron] nas Ter-
ras de Clara. Muitos con-
vidados, 34 padrinhos. Vai 
ser épico”, escreveu o pai 
da noiva antes de a ceri-
mônia começar.

Em outro momento, 
Mauricio revelou ter es-
quecido o discurso que 
preparou para o momen-
to por conta da forte emo-
ção: “Minha hora de falar... 
E a emoção me embarga 
voz e memória. Não me 
vem o texto criado para 
aquele momento. Fico 
nos sentidos votos de fe-
licidade eterna.”. Marina 
Takeda, assim como tan-
tos outros fi lhos e fi lhas 

de Mauricio de Sousa, foi 
a fonte de inspiração para 
uma das personagens da 
Turma da Mônica: Marina, 
que adora desenhos.

Justin Bieber marcou 
seu primeiro Dia de Ação 
de Graças como um ho-

mem casado dizendo que 
“o amor nem sempre é 
fácil”, mas acrescentou 

que está tentando, como 
Jesus Cristo, ser mais pa-
ciente e altruísta. O cantor 
já se envolveu em diver-
sas polêmicas e chegou 
a ser preso em janeiro de 
2014 por dirigir bêbado e 
participar de um racha.

Com uma foto no Insta-
gram, o canadense de 24 
anos, que se casou com 
a modelo Hailey Baldwin 
em uma cerimônia civil 
em setembro, contou 
como foi o feriado ame-
ricano para ele. “Primeira 
Ação de Graças como 
homem casado, pela 
primeira vez recebendo 
ação de graças”, escre-
veu Bieber em uma pos-
tagem na sexta-feira, 23.

Gracyanne Barbosa encontra
sósia ao retocar o bronzeado

A musa fi tness Gracyanne 
Barbosa teve uma grata sur-
presa em Natal, no Rio Grande 
do Norte. Enquanto fazia uma 
“sessão” para reforçar o bron-
zeado, usando um biquíni de 
fi ta isolante, exibindo o corpão 
cheio de músculos, ela encon-
trou a empresária Alane Perei-
ra, sua sósia. 

Alana fez questão de regis-
trar o encontro e publicou a 
foto no Instagram Stories. Por 
coincidência, as duas usavam 
um biquíni de fi ta isolante la-
ranja.  “Com a minha maravi-
lhosa, Gracyanne Barbosa”, 
comentou.

Uma das maneiras mais fá-
ceis para conquistar a marqui-
nha perfeita, o bronzeamento 
com biquíni de fi ta isolante 
está ganhando cada vez mais 
adeptas famosas. 

Mauricio de Sousa mostra o
casamento da filha Marina

Justin Bieber diz querer ser mais
paciente e altruísta, como Jesus
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Análise de crédito oferecida pela ACE minimiza 
a inadimplência e pode ampliar as vendas

Saber como aprovar 
ou reprovar vendas a 
crédito, definir o limite 
de crédito mais ade-
quado aos clientes 
pessoa jurídica e como 
fazer análise de crédi-
to são conhecimentos 
essenciais para a saúde 
de qualquer negócio. 

Hoje há soluções tec-
nológicas disponíveis 
no mercado que podem 
enriquecer a análise de 
crédito, minimizar riscos 
de inadimplência e am-
pliar chances de novas 
vendas para pessoa 
jurídica.

Segundo levantamen-
to da Boa Vista SCPC, 

empresa parceira da 
ACE-Guarulhos, empre-
sas consideradas de 
altíssimo risco, dentro 
da sua classificação de 
score (pontuação de 
crédito), possuem pro-
babilidade de inadim-
plência de até 89%. E, 
ainda, que empresas 
consultadas no banco 
de dados do SCPC por 
mais de 11 segmentos 
diferentes têm risco de 
84,4% de se tornarem 
devedoras.

Com base nesse es-
tudo, a ACE-Guarulhos 
está migrando o atual 
serviço de análise de 
crédito para um novo 

modelo, com melhor es-
tratificação, ou seja, um 
serviço que melhor se 
adequa às necessida-
des das empresas, que 
auxilia no enfoque a 
ações mais estratégicas 
e análises de crédito 
mais complexas, com a 
segurança que a nova 
ferramenta oferece, 
com redução da inadim-
plência e, consequen-
temente, menos custos 
futuros com cobrança.

“Há uma série de 
benefícios na nova 
ferramenta em relação 
à que está em uso. O 
novo produto dá mais 
subsídio para que as 

empresas possam fazer 
uma venda mais segu-
ra”, afirma Marcos Mar-
thos, gerente comercial 
da ACE-Guarulhos. 
Marthos se refere à so-
lução “Família Define”, 
que pode ser usada 
em diferentes níveis de 
concessão de crédito. 
Em cada nível, há uma 
solução para a necessi-
dade de cada empresa.

Para William Paneque, 
presidente da ACE, o 
“Família Define” pode 
facilitar a vida do em-
presário. 

“É um avanço. Porque 
no modelo atual, o em-
presário não tem estra-

tificado, por exemplo, 
o score do seu cliente. 
Com o novo produto, 
para o qual estamos 
migrando, o empresário 
vai ter acesso a esses 

dados. Ou seja, suas 
vendas serão mais 
assertivas, podendo, 
assim, ter mais certeza 
de uma negociação 
bem sucedida”, explica.

APROVAÇÃO: O serviço da ACE-Guarulhos, em parceria com Boa Vista SCPC, passa por transição positiva aos associados
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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

re
ci
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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.
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Cícero Silva Nascimento, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Mata Grande, AL no dia primeiro de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e um 
(01/02/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco dos Santos Nascimento e de 
Maria Dirce Silva Nascimento
Maria Charlene da Costa, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Co-
ruripe (Reg. 1º Distrito), AL no dia sete de 
outubro de mil novecentos e oitenta e um 
(07/10/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cícero Fernandes da Costa e de Maria da 
Conceição Costa

Rafael Amancio da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão representante co-
mercial, nascido em Distrito São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP no dia quinze de 
abril de mil novecentos e noventa e três 
(15/04/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Renivaldo Amancio da Silva e de Maria 
Bernardete Liborio da Silva
Michelle Aquino Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora interna, nasci-
da em Caem, BA no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
três (23/11/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Agnaldo Liborio da Silva e de Lucinete 
Jesus de Aquino

Leandro Araújo Barreto, estado civil vi-
úvo, profi ssão instrutor, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(26/11/1982), residente e domiciliado em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jail-
do Araújo Barreto e de Jovenilde Cassimi-
ra Reis Barreto
Gislene da Rosa, estado civil solteira, 
profi ssão monitora de cameras, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
outubro de mil novecentos e setenta e 
sete (23/10/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Paulo Pedro da Rosa e de Maria das 
Dores Porto Rosa

Clayton Roberto Temponi, estado civil 
solteiro, profi ssão instrutor de trânsito, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(13/06/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Roberto Temponi e de Antonia Sueli 
Roncari Temponi
Jéssica Pereira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão bancaria, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de ju-
nho de mil novecentos e noventa e dois 
(25/06/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Wagner Pereira dos Santos e de Arlete 
dos Santos Sena

Darci Possato, estado civil viúvo, profi s-
são motorista, nascido em Entre Rios, PR 
no dia dois de agosto de mil novecentos e 
sessenta e cinco (02/08/1965), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Araldo Possato e de 
Francisca Kret Possato
Cícera José da Conceição Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Novo Lino (Reg. 1º Distrito de Xexéu-PE), 
AL no dia dez de abril de mil novecentos 
e setenta e seis (10/04/1976), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Maria José da Concei-
ção Silva

Eduardo Satoru Sugiura, estado civil 
divorciado, profi ssão agente de portaria, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de janeiro de mil novecentos e setenta 
e sete (21/01/1977), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Minoru Sugiura e de Massayo 
Miyake Sugiura
Fernanda Ferreira Prado, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte de outubro 
de mil novecentos e oitenta (20/10/1980), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Manoel An-
tonio Prado e de Norma Ferreira da Silva

Amilton Lucas Nunes de Oliveira, es-
tado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Subdistrito Mooca, São Paulo 
(Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), SP no 
dia nove de março de mil novecentos e 
noventa e seis (09/03/1996), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Milton Batista de Oliveira 
e de Maria Helena Nunes de Oliveira
Thais Moreira de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia oito de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (08/11/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Missias de Oliveira e de Ju-
valina Moreira Barbosa de Oliveira

Erasmo Ferreira Batista, estado civil 
solteiro, profi ssão lavrador, nascido em 
Altamira do Maranhão, MA no dia vinte 
e sete de dezembro de mil novecentos e 
noventa e seis (27/12/1996), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ernilson Mendes Batista 
e de Elenilce Ferreira Batista
Fabiana de Alencar da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Altamira do Maranhão, MA no 
dia vinte e três de maio de mil novecentos 
e noventa e quatro (23/05/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edivaldo Sousa da 
Silva e de Irismar de Alencar da Silva

Elias Gonçalves de Souza, estado civil 
divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP no dia quatro de se-
tembro de mil novecentos e setenta e oito 
(04/09/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose do Carmo 
Gonçalves de Souza e de Maria de Lour-
des de Souza
Silaine de Oliveira, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nas-
cida em Valparaiso, SP no dia onze de 
abril de mil novecentos e setenta e sete 
(11/04/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Wanderley de Oliveira e de Deusdete da 
Silva de Oliveira

Rafael Cavalcanti Schalch, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (27/12/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Mauricio Schalch Lopes e de Sue-
ly Aparecida Cavalcanti de Melo Schalch
Fernanda Arantes dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão médica veteriná-
ria, nascida em Subdistrito Tatuapé, São 
Paulo, SP no dia três de maio de mil no-
vecentos e noventa e dois (03/05/1992), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Fernando 
dos Santos e de Sonia Aparecida Arantes 
dos Santos

Luiz Antonio da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão servidor público estadual, 
nascido em Subdistrito Perdizes, São 
Paulo, SP no dia treze de junho de mil 
novecentos e setenta e dois (13/06/1972), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Firmino 
Manoel da Silva e de Davina de Andrade 
da Silva
Patricia Sousa Gondim, estado civil sol-
teira, profi ssão comerciante, nascida em 
Pindoretama, CE no dia nove de setem-
bro de mil novecentos e setenta e quatro 
(09/09/1974), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luis Meneses Gondim e de Maria do Céu 
Sousa Gondim

Vítor Alves Araujo de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia oito de 
abril de mil novecentos e noventa e seis 
(08/04/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Romildo Jose de Lima e de Geilda Alves 
de Araujo Ferreira
Nycole Santos Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezoito de janeiro de dois 
mil (18/01/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Francisco Nogueira de Souza e de Ka-
ren da Silva Santos

José Claudio de Oliveira Nunes, estado 
civil solteiro, profi ssão encarregado de 
estoque, nascido em Alto Santo (Reg. 1º 
Ofício), CE no dia treze de maio de mil 
novecentos e setenta e seis (13/05/1976), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Oliveira 
Félix e de Maria Nunes
Pamela Caroline da Silva Firmino, es-
tado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Subdistrito Aclimação, São 
Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um (20/12/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Milton Firmino 
dos Santos e de Jaciene Alves da Silva

Rafael Tavares de Assis, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (19/12/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Mucio Amparada de Assis Junior 
e de Janete Tavares Ricci
Taynah Andrade Lima Ventura Bica, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia onze de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(11/11/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Fernando Ventura Bica e de Sandra Regi-
na Andrade de Lima

Luiz Carlos dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão agente de portaria, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e 
sete (09/12/1967), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Francisco Inácio dos Santos e de Ma-
rieta da Silva Santos
Cristina Fioravante Paes, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia nove de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e sete (09/02/1967), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Edgard José Paes e de 
Cristina Fioravante Paes

Francisbergue Henrique da Silva, es-
tado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Ipubi, PE no dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(26/05/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco Henrique da Silva e de Maria 
Luzinete Pereira da Silva
Fabiana Barbosa da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante de despa-
chante aduaneiro, nascida em Distrito 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP no 
dia vinte de março de mil novecentos e 
oitenta e três (20/03/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Barbosa da Silva e 
de Rita Barbosa da Silva

Carine Alves de Campos, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP no 
dia dezoito de abril de mil novecentos e 
setenta e cinco (18/04/1975), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Alcides Alves de Campos 
e de Gloria Alves de Campos
Aline Oliveira Silveira, estado civil di-
vorciada, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/10/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Amaro Nunes Silveira e de Creuza Olivei-
ra Silveira

(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 
José Nilton Costa Alves, estado civil 
divorciado, profi ssão operador de máqui-
na, nascido em Missão Velha, CE no dia 
vinte e três de maio de mil novecentos e 
sessenta e oito (23/05/1968), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Francisco de Assis Alves 
e de Maria Nazaré Costa Alves
Maria da Conceição Ferreira de Barros, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP no dia cinco de agosto de 
mil novecentos e sessenta (05/08/1960), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Ferreira 
Barros e de Maria Omena de Barros

Heitor Quaglio Cardoso, estado civil sol-
teiro, profi ssão fi sioterapeuta, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de setembro de mil nove-
centos e noventa e quatro (27/09/1994), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Alcy Cardoso Junior e de Rita 
Aparecida Bueno Quaglio Cardoso
Ana Carolina de Lima Quiroga, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de junho de mil novecentos 
e noventa e três (28/06/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Sandro Bracioli Quiroga 
e de Iracema de Lima Quiroga

Clayton Aparecido da Silva Barbosa, 
estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de merchandising, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e sete de julho de mil 
novecentos e oitenta e oito (27/07/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Sebastião 
Barbosa Filho e de Maria José da Silva 
Barbosa
Talita Oliveira de Alpim Silva, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Arujá, SP no dia vinte e quatro de ju-
nho de mil novecentos e noventa e dois 
(24/06/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Josenildo Valentin da Silva e de Vanusa 
Oliveira de Alpim Silva

Alvaro José Espindola Júnior, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário público 
municipal, nascido em Guarulhos, SP no 
dia primeiro de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (01/05/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Alvaro José Espindola 
e de Conceição Aparecida dos Santos 
Espindola
Fabiana Silva Pôrto, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de farmácia, nascida 
em Boquira, BA no dia vinte e dois de 
abril de mil novecentos e noventa e sete 
(22/04/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Pôrto da Cruz e de Marisa da Silva 
Francisco

Adalberto Gonçalves Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
sete (26/10/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Adelson Ferreira da Silva e de Raimun-
da Celia Gonçalves do Nascimento
Maria Jaqueline Barros Freires, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte de mar-
ço de mil novecentos e noventa e nove 
(20/03/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marcos Almeida Freires e de Cicera Bar-
ros Freires

Pedro Rodrigues Corrêa, estado civil 
solteiro, profi ssão fotógrafo, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de maio de mil nove-
centos e noventa e três (28/05/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Roberson Chaves 
Corrêa e de Anadelia Rodrigues Corrêa
Bruna Oliveira Rodrigues, estado civil 
solteira, profi ssão maquiadora, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Liberda-
de), SP no dia vinte e três de julho de mil 
novecentos e noventa e três (23/07/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Roberto 
Rodrigues e de Almiria Santos Oliveira

Fernando Silva da Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de logística, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
um (12/12/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jose Vicente da Costa e de Véra Lucia 
Silva dos Santos
Tatyana Priscila Isnoldo, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de logística, 
nascida em Guarulhos, SP no dia seis 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
três (06/02/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Cesar Albino Isnoldo e de Izilda Maria 
Rodrigues Isnoldo

Alexandre Blanco, estado civil divor-
ciado, profi ssão médico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta de abril de mil 
novecentos e setenta e sete (30/04/1977), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Francis-
co Blanco Benitez e de Darcy Cordeiro 
Blanco
Elisângela Pereira Lima, estado civil di-
vorciada, profi ssão estilista, nascida em 
Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (25/03/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Bernardo Francisco de 
Lima e de Maria Auristela Pereira Lima

Romulo Octávio de Oliveira Dias de Sá, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
transporte, nascido em Guarulhos, SP no 
dia trinta de julho de mil novecentos e no-
venta e seis (30/07/1996), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Nelson Dias de Sá e de Luzia 
Mara de Oliveira
Aline de Jesus Araujo, estado civil soltei-
ra, profi ssão estudante, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia trinta e um de março de 
dois mil e um (31/03/2001), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Aluizio Alves de Araujo e 
de Delza de Jesus Araujo

Lucas Muniz de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de logistica, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito de 
janeiro de mil novecentos e noventa e seis 
(08/01/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ademir Pereira de Oliveira e de Isis Sousa 
Muniz Gomes
Leticia Oliveira da Rocha, estado civil 
solteira, profi ssão representante de tele-
atendimento, nascida em Ibicaraí, BA no 
dia dezesseis de dezembro de mil nove-
centos e noventa e dois (16/12/1992), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Renivaldo José 
da Rocha e de Jussara Silva de Oliveira

Leandro da Silva Grama, estado civil di-
vorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
São Paulo, SP no dia dez de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (10/06/1982), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Valdeni de 
Souza Grama e de Marly da Silva Grama
Angela Ribeiro Grama, estado civil sol-
teira, profi ssão gari, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (18/01/1982), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Ribeiro 
Grama e de Maria Aparecida Cavalcanti

Gabriel Seabra Mendes Gomes, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em Brasília, DF no dia trinta e um 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (31/08/1995), residente e domicilia-
do em Brasília, DF, fi lho de Nilton Mendes 
Gomes e de Luciana Seabra Costa Men-
des Gomes
Thaís Costa Cechini de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo, SP no dia onze de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(11/12/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ericsson Silvestre de Oliveira e de Maria 
dos Prazeres Costa de Oliveira

Ricardo Rogério Ferreira, estado civil 
solteiro, profi ssão mecanico montador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dois de 
maio de mil novecentos e setenta e oito 
(02/05/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Bento Ferreira e de Leni Guima-
rães Ferreira
Elisangela Costa dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nasci-
da em Aurelino Leal, BA no dia doze de 
novembro de mil novecentos e noventa 
(12/11/1990), residente e domiciliada em 
São Caetano do Sul, SP, fi lha de Lourival 
Lourenço dos Santos e de Edleuza Ra-
mos da Costa

Mayara Cristina Lopes da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia quinze de 
maio de mil novecentos e noventa e sete 
(15/05/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alessandra Lopes da Silva
Beatriz Maria da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão atendente, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia doze de maio de mil no-
vecentos e noventa e sete (12/05/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Edvaldo An-
tonio da Silva e de Joelma Maria da Silva

Adel Hamza Ahmed Mohamed, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nasci-
do em Caíro, Egito no dia dezenove de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
três (19/02/1983), residente e domiciliado 
em Subdistrito Pari, São Paulo, SP, fi lho 
de Hamza Ahmed Mohamed e de Mervat 
Abbas Abdullah
Jussara Roseli Fulco, estado civil divor-
ciada, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP no dia dezenove de de-
zembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (19/12/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Jorge Fulco e de Yolanda Chavaretto

Antonio Carlos Martins, estado civil 
divorciado, profi ssão frentista, nasci-
do em Santo André, SP no dia trinta de 
março de mil novecentos e setenta e sete 
(30/03/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Osvaldo Martins e de Sebastiana Lima 
Martins
Elisangela Alves Pereira, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte e três de agosto de mil novecentos 
e setenta e três (23/08/1973), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Izaides Pereira e de 
Ozea Maria Alves Pereira

Ronaldo Viana Silvestre, estado civil 
divorciado, profi ssão contador, nascido 
em São Paulo, SP no dia seis de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e cinco 
(06/02/1975), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Amilcar Silvestre Ferreira e de Etiene Ma-
ria Viana Barbosa
Elenice Budng, estado civil divorciada, 
profi ssão contadora, nascida em Anitá-
polis, SC no dia quatorze de abril de mil 
novecentos e setenta e um (14/04/1971), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Luciano 
Budng e de Teresinha Böing Budng

David Henrique Marques Calixto, esta-
do civil solteiro, profi ssão gestor de recur-
sos humanos, nascido em Guarulhos, SP 
no dia nove de dezembro de mil novecen-
tos e noventa (09/12/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Marques Carneiro 
e de Terezinha Calixto da Silva Marques 
Carneiro
Sabrina de Carvalho Moreira, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Subdistrito Santo Amaro, São Paulo, 
SP no dia oito de julho de mil novecentos 
e noventa e nove (08/07/1999), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Evangelista 
Moreira e de Cicera de Carvalho Moreira
Luciano Alves Pessoa, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Moreilândia, PE no dia sete de abril 
de mil novecentos e setenta e nove 
(07/04/1979), residente e domiciliado em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lho 
de José Pereira de Lima e de Altivina Al-
ves de Lima
Tatiana Oliveira Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão professora de educação 
fi sica, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte de agosto de mil novecentos e oiten-
ta e três (20/08/1983), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Gerson Brandão de Souza e de 
Aparecida Juçara Leite de Oliveira Souza

Bruno Ricardo de Paula, estado civil sol-
teiro, profi ssão coordenador de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia seis 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (06/02/1985), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Magno Moreira de Paula e de 
Maria Fátima de Oliveira Paula
Fabíola Luciana Lopes da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
um (03/09/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Maricelso Luciano da Silva e de Maria 
Aparecida Lopes Barbosa da Silva

Fabiano Silva Carvalho, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em eletrônica, 
nascido em Guarulhos, SP no dia seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
três (06/10/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Cicero da Silva Carvalho e de Valdete 
Sousa da Silva Carvalho
Laila de Assis Fernandes, estado civil 
solteira, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em Distrito São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP no dia nove de 
junho de mil novecentos e noventa e dois 
(09/06/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Roberto Fernandes e de Lenice de Assis 
Fernandes

Claudio Paulo, estado civil solteiro, pro-
fi ssão encarregado, nascido em Uiraúna 
(Reg. Poço Dantas), PB no dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (18/09/1975), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Paulo e de Francisca 
Maria Paulo
Eliza Carla Martins, estado civil divor-
ciada, profi ssão balconista, nascida em 
Carapicuiba, SP no dia três de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e cinco 
(03/12/1975), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Florentino Martins Junior e de Maria 
José Cavallieri

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na 
forma da Lei 

Lavro o presente 
para ser afi xado 

no Serviço de 
Registro Civil 

e publicado na 
imprensa local 
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Sidney Pellicci Monteiro 

Faço saber que preten-
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exigidos pelo art 1525 do 
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Claudinei Aparecido Pinheiro, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (05/02/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de João Pinheiro Filho e de Aminadabe 
Pinheiro
Regiane Cristina dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(23/06/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ilson Marques dos Santos e de Rosemei-
re de Lourdes Cornetta

Celso de Oliveira Dias, estado civil vi-
úvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Açarai, MG no dia quatro de setembro 
de mil novecentos e quarenta e cinco 
(04/09/1945), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alexandre da Cruz Dias e de Regina de 
Oliveira Dias
Maria da Saúde Silva Rodrigues, esta-
do civil viúva, profi ssão diarista, nascida 
em Tacaratu, PE no dia vinte e um de ja-
neiro de mil novecentos e sessenta e seis 
(21/01/1966), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carlos Rodrigues da Silva e de Maria das 
Dôres Gomes de Sá

Celso Dias da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia treze de abril de mil 
novecentos e setenta e um (13/04/1971), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Expedito 
Dias da Silva e de Carolina Moreira Dias
Teresinha Batista do Nascimento, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida em Garanhuns, PE 
no dia quinze de outubro de mil nove-
centos e sessenta e cinco (15/10/1965), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Pedro Luiz 
do Nascimento e de Regina Batista do 
Nascimento

Vagner Samartin Guazzini, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
um (22/12/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Hugo Guazzini Neto e de Roseli Izildi-
nha Samartin Guazzini
Janaina Vieira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nasci-
da em São José dos Campos, SP no dia 
vinte e seis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três (26/10/1983), residente e 
domiciliada em 1º Subdistrito, São José 
dos Campos, SP, fi lha de Pedro Vicente 
dos Santos e de Lourdes Muniz Vieira

Eric Piedade de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia cinco de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e um 
(05/10/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Haroldo de Oliveira e de Ivone de Fátima 
Piedade de Oliveira
Franciele Moreira Matos, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Icaraíma (Reg. 1º Subdistrito de 
Guarulhos-SP), PR no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e noventa 
(19/11/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Amarildo da Silva Matos e de Valdete Al-
ves Moreira

Adriano Magno dos Santos Santana, 
estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Salvador (Reg. 
Madre de Deus), BA no dia vinte e nove 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (29/01/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Paulo Emilton de Santana Filho e 
de Idelci dos Santos Santana
Edinilza de Almeida Ribeiro, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nasci-
da em Jacobina (Reg. 2º Ofício), BA no 
dia quatro de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (04/01/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Gilvan Bispo Ribeiro e 
de Eliene Aguiar de Almeida Ribeiro

Antonio André Evangelista, estado civil 
solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Rio Tinto, PB no dia dez de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e 
dois (10/02/1972), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Severina André Evangelista
Rosemeire Aparecida de Paula Neves, 
estado civil divorciada, profi ssão artesã, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (20/11/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Carmo Batista de Paula Neves e de 
Sonia Maria de Moura

Silvio Roberto Segantine, estado civil 
viúvo, profi ssão representante comer-
cial, nascido em Subdistrito Indianópo-
lis, São Paulo, SP no dia doze de julho 
de mil novecentos e sessenta e cinco 
(12/07/1965), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Geraldo Segantine e de Myriam Appareci-
da Capuani Segantine
Neusa Basilio da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Vila Matilde), SP 
no dia vinte e um de junho de mil nove-
centos e setenta (21/06/1970), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Paulo Basilio da Silva e 
de Maria dos Anjos de Souza Silva

Paulo Sergio Martins, estado civil sol-
teiro, profi ssão marceneiro, nascido em 
São Caetano do Sul, SP no dia dezessete 
de setembro de mil novecentos e setenta 
(17/09/1970), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alfredo Martins e de Maria Lucia Deside-
rato Martins
Patricia Miranda Ivano, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia primei-
ro de março de mil novecentos e setenta e 
dois (01/03/1972), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Estefano Ivano e de Irma Maria de Mi-
randa Ivano

Miguel Quispe Gutierrez, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em La Paz- Murillo- Nuestra Senõra De 
La Paz, Bolívia no dia treze de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e um 
(13/09/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Venancio Quispe Rosasaigua e de Toma-
sa Gutierrez Calla
Josefa Vitorino da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em Simão Dias, SE no dia sete de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(07/02/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ananias Camilo da Silva e de Maria Vito-
rino da Silva

Alfredo Martins Neto, estado civil sol-
teiro, profi ssão marceneiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
março de mil novecentos e noventa e oito 
(31/03/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Paulo Sergio Martins e de Patricia Miran-
da Ivano
Alice Cristina Castro Figueira, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Ananindeua (Reg. 2º Ofi cio), PA no 
dia dezesseis de janeiro de dois mil e um 
(16/01/2001), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Adevaldo da Silva Figueira e de Mônica 
Cristina Castro Figueira

Cesar Augusto de Godoi Monteiro, 
estado civil solteiro, profi ssão despa-
chante de avião, nascido em Subdistrito 
Brás, São Paulo, SP no dia três de mar-
ço de mil novecentos e noventa e três 
(03/03/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Juarez Monteiro da Silva e de Viviane de 
Godoi
Rafaela Aparecida Mesquita da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
seis (03/12/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Sidney Mesquita da Silva e de Valdeci 
Rosa de Oliveira Mesquita da Silva

Michel Eduardo Lopes Teixeira, esta-
do civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
junho de mil novecentos e noventa e sete 
(10/06/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Silaine Lopes Teixeira
Genny Stephanie Landolfo Borges, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo (Reg. 1º Subdistri-
to de Guarulhos), SP no dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (26/09/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Douglas Borges dos Santos e de Va-
nessa Alves Landolfo

Edson Noriaki Kanashiro, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP 
no dia dezesseis de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e nove (16/02/1979), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Norio Kudeken 
e de Isabel Kanashiro Kudeken
Maria Zirlene Soares de Araújo, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, nas-
cida em Santana do Ipanema (Reg. Car-
neiros), AL no dia onze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (11/01/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antônio 
Soares de Araújo e de Maria Zilma Araújo

Bruno Aquino Morais, estado civil soltei-
ro, profi ssão atleta profi ssional de futebol, 
nascido em Campo Grande (Reg. 9º Ofí-
cio), MS no dia vinte e um de junho de mil 
novecentos e noventa e um (21/06/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de David do 
Nascimento Morais e de Ilse de Fathima 
Aquino Morais
Leticia Gonzaga Leal, estado civil soltei-
ra, profi ssão esteticista, nascida em Sub-
distrito Vila Maria, São Paulo, SP no dia 
três de junho de mil novecentos e noventa 
e um (03/06/1991), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Alberto Braz Leal e de Marilia 
Aparecida Gonzaga Leal

Tânia Dias Fernandes, estado civil sol-
teira, profi ssão turismóloga, nascida em 
Guarulhos, SP no dia treze de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(13/09/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alfredo Vivela Fernandes e de Silvania 
Dias Manguinho Fernandes
Leticia Souza Melo, estado civil solteira, 
profi ssão turismóloga, nascida em Distrito 
Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP no 
dia oito de agosto de mil novecentos e 
noventa e seis (08/08/1996), residente e 
domiciliada em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Alaim Diorges de Melo e de 
Meure Pinto de Souza

Emerson Oliveira Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Várzea do Poço, BA no dia vinte de 
julho de mil novecentos e noventa e três 
(20/07/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Maria Decy de Oliveira Silva
Rogerio Severino da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em Subdistrito Brasilândia, São Paulo, SP 
no dia sete de novembro de mil novecen-
tos e oitenta (07/11/1980), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Severino Lopes da Silva e de 
Genide Amara Lopes da Silva

Nelson Alves, estado civil viúvo, profi s-
são aposentado, nascido em Lavínia, SP 
no dia primeiro de abril de mil novecentos 
e quarenta e sete (01/04/1947), residente 
e domiciliado em Carapicuíba, SP, fi lho de 
Sebastiana do Carmo Alves
Celia Regina de Souza Brito, estado civil 
viúva, profi ssão do lar, nascida em Miran-
te do Paranapanema, SP no dia nove de 
maio de mil novecentos e sessenta e três 
(09/05/1963), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Oswaldo de Souza e de Maria Francisca 
de Souza

Fabio Severino da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Timbauba (Reg. 1º Distrito), PE no dia 
sete de junho de mil novecentos e oitenta 
e um (07/06/1981), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Severino João da Silva e de Se-
verina Maria da Silva
Pamela Fernandes de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Guarulhos, SP no dia 
oito de abril de mil novecentos e noventa 
e dois (08/04/1992), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Waldir Fernandes Fonseca e de 
Márcia Maria Batista de Souza

Felipe Cardozo de Mendonça, estado 
civil solteiro, profi ssão marceneiro, nas-
cido em Subdistrito Vila Formosa, São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de maio 
de mil novecentos e noventa e dois 
(26/05/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Eliana Cardozo de Mendonça
Talyta Oliveira da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de crédito, 
nascida em São Paulo, SP no dia três 
de abril de mil novecentos e noventa 
(03/04/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sivanildo Gomes da Silva e de Regina 
Lucia Oliveira da Silva

Eduardo Rossa Mutran, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente de pcp, nascido 
em Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP 
no dia dezessete de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (17/12/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Car-
los Mutran e de Katia Cavalcanti Rossa 
Mutran
Rebeca Pinheiro Furtado, estado civil 
solteira, profi ssão analista de recursos hu-
manos, nascida em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, São Paulo, SP no dia dezenove de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
um (19/10/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Decio Aparecido Furtado e de Edna 
Mirtes Peixoto Pinheiro

Jeferson de Almeida Torres, estado 
civil solteiro, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascido em Guarulhos, SP no 
dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e um (11/02/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Neron José Torres e de 
Margarete Santos de Almeida Torres
Mirian Cristina Lopes, estado civil soltei-
ra, profi ssão assistente de atendimento, 
nascida em Ibitinga, SP no dia vinte e 
quatro de junho de mil novecentos e oi-
tenta e três (24/06/1983), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Sebastião Benedito Lopes e 
de Maria Eunice Santos Lopes

Rodrigo Hideo Otani, estado civil soltei-
ro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de novembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (17/11/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Tsuruo Otani e de Nadir 
da Silva Otani
Elisandra Maria Pereira, estado civil 
divorciada, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo, SP no dia dois 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (02/02/1985), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jose Lima Pereira e de Josefa 
Maria Pereira

(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 
Rafael Augusto Valetta, estado civil sol-
teiro, profi ssão cirurgião dentista, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Lapa), 
SP no dia vinte e quatro de agosto de mil 
novecentos e oitenta e dois (24/08/1982), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Sergio Valetta 
e de Sueli Augusto Valetta
Percília Rossetti, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de restaurante, nascida 
em Distrito Itaquera, São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de novembro de mil nove-
centos e setenta e três (24/11/1973), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Walter Rossetti e 
de Natálina Fernandes R  ossetti

Manoel Cordeiro dos Santos, estado 
civil divorciado, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Paulo Afonso, BA 
no dia trinta de maio de mil novecentos e 
oitenta (30/05/1980), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Benedito Cordeiro da Silva e de 
Maria dos Santos de Jesus
Creuza Alexandre do Nascimento, es-
tado civil divorciada, profi ssão atendente, 
nascida em Ferreiros, PE no dia vinte e 
dois de agosto de mil novecentos e seten-
ta (22/08/1970), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Alexandre do Nascimento e de 
Severina Sebastiana da Conceição

Gerson de Oliveira, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresa, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira Cesar, São 
Paulo, SP no dia treze de abril de mil no-
vecentos e sessenta e dois (13/04/1962), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de João de 
Oliveira e de Maria Apparecida de Oliveira
Edlene Viviane Pereira, estado civil 
divorciada, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em Osasco, SP no dia 
vinte e cinco de julho de mil novecentos e 
sessenta e nove (25/07/1969), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Pereira e de Maria 
Aparecida Lemes Pereira

Davi Santana Ribeiro, estado civil divor-
ciado, profi ssão analista de planejamento, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (24/12/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Macedo Ribeiro e 
de Suely Rosa de Santana Ribeiro
Caroline Kodama Corage, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia sete de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(07/12/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Eduardo Corage e de Massako Ko-
dama Corage

Vicente Pereira Viana Sobrinho, estado 
civil viúvo, profi ssão comerciário, nascido 
em Palmeirina, PE no dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e cinquenta 
(23/08/1950), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Pereira Viana e de Maria de Lourdes 
Viana
Maria Aparecida da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Bonito, PE no dia vinte e qua-
tro de abril de mil novecentos e setenta e 
sete (24/04/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Nivaldo José da Silva e de Maria Jo-
sefa da Silva

Albino de Jesus Santos, estado civil di-
vorciado, profi ssão acabador, nascido em 
Ilhéus, BA no dia dez de setembro de mil 
novecentos e setenta (10/09/1970), resi-
dente e domiciliado em Itaquaquecetuba, 
SP, fi lho de José Almeida Santos e de 
Maria de Lourdes de Jesus
Rosangela Silva dos Santos Borges, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de caixa, nascida em Salvador, BA no 
dia cinco de agosto de mil novecentos e 
sessenta e nove (05/08/1969), residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de 
José Renato dos Santos e de Dulcineia 
da Silva Santos

Evandro Macedo de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado geral, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
seis (22/08/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Evandro Rodrigues de Macedo e de 
Maria de Fatima Sotero de Souza
Jhenefer Ribeiro de Oliveira, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascida em Guarulhos, SP no 
dia nove de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (09/02/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Rogério Ribeiro de 
Oliveira e de Luciana Ribeiro de Oliveira

Nilson Dias Ribeiro, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Cacon-
de, SP no dia dois de junho de mil nove-
centos e sessenta e cinco (02/06/1965), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Joaquim Dias 
Ribeiro e de Angelina Rosa Miguel Ribeiro
Maria Donizetti Alexandre, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Caconde, SP no dia dezesseis de setem-
bro de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(16/09/1955), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aparecido Alexandre e de Francisca Cha-
gas da Silva

Thiago Nicolau Gioiosa, estado civil sol-
teiro, profi ssão tecnólogo em radiologia, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, São 
Paulo, SP no dia cinco de março de mil 
novecentos e oitenta e sete (05/03/1987), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Celio de 
Souza Gioiosa e de Ana Maria Pereira 
Nicolau Gioiosa
Bruna Nicole Ferreira Santos, esta-
do civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em Subdistrito Cerqueira Ce-
sar, São Paulo, SP no dia dezenove de 
maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(19/05/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valter Aparecido dos Santos e de Regina 
Celia Ferreira Santos

Vander Roberto Pereira da Silva, esta-
do civil divorciado, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(09/07/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Maria do Carmo Pereira da Silva
Isabela Almeida Xavier, estado civil 
divorciada, profi ssão cantora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e um 
(10/02/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cláudio Inês Xavier e de Maria Aparecida 
de Almeida Xavier

Rodolfo Gonçalves de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia três de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(03/12/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alfredo Alves de Oliveira e de Maria de 
Fátima Gonçalves de Oliveira
Aline de Lucena Fagnani Ribeiro, es-
tado civil divorciada, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de maio de mil novecentos e oitenta e 
um (28/05/1981), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Angelo Apa-
recido Fagnani e de Maria Aparecida de 
Lucena Fagnani

Paulo Nascimento de Menezes, es-
tado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Boquira, BA no dia cinco de 
junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/06/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel Messias de Menezes e de Adelzi-
ta Bispo do Nascimento Menezes
Luana Teodoro Rodrigues, estado ci-
vil solteira, profi ssão auxiliar de classe, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Santana), SP no dia vinte e seis de setem-
bro de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/09/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Edi Xavier Rodrigues e de Minelvina 
Adriana Leão Teodoro

Arthur Vinicius Silva Malimpensa, esta-
do civil solteiro, profi ssão radialista, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia treze de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
dois (13/11/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Celso Luiz Malimpensa e de Maria 
José da Silva Malimpensa
Felipe Joaquim da Silva Pereira, estado 
civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Osasco (Reg. 1º Subdistrito), SP no 
dia dezesseis de julho de mil novecentos 
e noventa e um (16/07/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Paulo Roberto Pereira e 
de Creusa Moreira da Silva Pereira

Fabiano Zanolla da Câmara, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
junho de mil novecentos e setenta e sete 
(18/06/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Nóbrega da Câmara e de Ivaní Za-
nolla da Câmara
Arleide Siqueira Martins, estado civil 
divorciada, profi ssão securitária, nascida 
em São Paulo, SP no dia trinta de abril de 
mil novecentos e setenta (30/04/1970), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Joel Rodrigues 
Martins e de Maria das Graças Siqueira 
Martins

Kallebe Eduardo do Valle Ribeiro, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
oito de julho de mil novecentos e noventa 
e oito (28/07/1998), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Walkiria Aparecida do Valle Ribeiro
Aline de Oliveira Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP no dia trinta e um de julho 
de dois mil e um (31/07/2001), residente e 
domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Pereira e de 
Rita Maria de Oliveira

Daniel Luiz do Amorim, estado civil 
solteiro, profi ssão servente de pedreiro, 
nascido em Igarassu (Reg. Itapissuma), 
PE no dia dezoito de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (18/01/1984), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Anselmo 
do Amorim e de Severina Francisca da 
Conceição
Ana Roberta Brito da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de maio de mil novecen-
tos e noventa e um (29/05/1991), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Cicero Valdeque 
da Silva e de Isna Dias de Brito

Felipe Augusto de Araujo Pereira, esta-
do civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de março de mil novecentos e noventa 
(14/03/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Varley Donizete Pereira e de Rosana Apa-
recida de Araujo Pereira
Julia Costa Souza, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Santo 
André (Reg. 1º Subdistrito), SP no dia 
primeiro de maio de mil novecentos e 
noventa e três (01/05/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Augusto Teodoro 
de Souza e de Regina Costa Ferreira

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na 
forma da Lei 

Lavro o presente 
para ser afi xado 

no Serviço de 
Registro Civil 

e publicado na 
imprensa local 

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr Gastão Vidigal, 166

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

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

O Animal

Globo, 15h08 Bruce Almi-
ghty. EUA, 2003. Comédia. 
Direção: Tom Shadyac. Com 
Jim Carrey, Jennifer Aniston. 
Depois de questionar Deus, 
um jornalista com bom em-
prego e uma bela namora-
da recebe poderes divinos 
e a missão de comandar o 
planeta por um dia.

SBT, 23h15 The 
Animal. EUA, 2001. 
Comédia. Direção: 
Luke Greenfield. 
Com Rob Schnei-
der, Colleen Haskell. 
O atrapalhado Mar-
vin é motivo de risos 
e humilhações na de-
legacia. Ao sofrer um 
gravíssimo aciden-
te de carro, Marvin é 
resgatado sigilosa-
mente por um cien-

tista maluco, que faz 
uma cirurgia inova-
dora para salvá-lo: 
transplanta órgãos 
de animais. De volta 
às ruas, agora o su-
per policial com habi-
lidades nunca vistas, 
se torna um herói… 
resta saber como ele 
controlará os vários 
instintos animais que 
convivem dentro des-
se novo Marvin.

Fotos: Divulgação
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PALAVREAR
SERIOPAC
IONORDICA

ALDOAID
EIRAATO
EEMARAT
SSPLIDE
CERRADOS

GOLEGOO
CROGARBU

XIITALESAR
ACARIDEO

O U

Objeto
enterrado

pelo
pirata

O assunto 
que requer

atenção
urgente

(?)-Man,
jogo de 

videogame

José (?),
lutador

brasileiro
do UFC

A Mitolo-
gia dos po-
vos escan-

dinavos 
Angela
Merkel,
política
alemã

O clima
encon-

trado no
deserto

Sem (?)
nem

beira: na
miséria

Secretaria 
de Seguran-
ça Pública

(sigla)

Jean-Paul
(?), revo-
lucionário
francês

Densos; 
compac-

tos
O objetivo

de
pontuação
no pênalti 

Maquia-
gem que 

uniformiza
a pele

Membro
islâmico

do partido
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[ novelas ] 

virgem

Sua aura de mistério é 
mais forte do que você 
pensa e sua necessida-
de de paz e tranquilida-
de pode ser amenizada 
de outras maneiras. 
Mas você está em sua 
melhor forma. As coisas 
vão melhorar se você 
tentar equilibrar a sua 
dieta durante o período.

Você vai ter alguns 
momentos muito bons 
hoje. Um elemento de 
felicidade está entrando 
em sua vida. Sua paz 
interior vai lhe dar mais 
autoconfiança e vitali-
dade em longo prazo. 
O restante será ainda 
melhor para você.

Suas ideias estão 
tomando forma, você vai 
receber reconhecimento 
e isso vai aumentar sua 
autoestima. Você vai 
estar muito ativo e isso o 
deixará esgotado. Você 
terá que aceitar que não 
está no lugar certo para 
pensar objetivamente 
sobre como usa a sua 
energia.

Não hesite em dar 
a sua opinião. Você 
vai ser realista, como 
sempre. Você está 
involuntariamente 
pressionando demais. 
Você precisa de muito 
exercício e descanso, 
por isso pratique um 
esporte.

Uma notícia inespe-
rada irá colocá-lo em 
um humor radiante 
e você será mais 
conciliador. A sensação 
de relaxamento e bem-
-estar interior faz com 
que você recarregue 
as baterias. Concentre-
-se em lazer e isso vai 
ajudar você a relaxar.

Seus pensamen-
tos estão um pouco 
confusos e isso o está 
desacelerando. Você 
precisa de uma atmos-
fera calma mais do que 
nunca. Você também 
precisa de movimento 
e seria uma boa ideia 
praticar um esporte de 
resistência.

Verifique as fontes de 
informação e você defi-
nitivamente vai poupar 
um tempo considerável! 
Você precisa modificar 
seus movimentos e 
impulsos. Você deve 
evitar fazer muitas coisas 
ao mesmo tempo, isso 
pode fazer mal a sua 
saúde.

Você será capaz 
de empreender uma 
viagem que está adian-
do há muito tempo. 
Esta viagem será bem 
sucedida. A qualidade 
do seu descanso deixa 
muito a desejar. Sua 
tensão nervosa está 
impedindo que você 
consiga um verdadeiro 
descanso.

Seu senso de humor 
vai fazer maravilhas 
para evitar conflitos. Es-
pere alguns dias antes 
de lidar com assuntos 
sérios. Tenha cuidado 
com os exageros 
físicos. Você precisa 
relaxar para ser capaz 
de redirecionar o foco 
para os seus objectivos 
principais.

Você terá a oportuni-
dade de decidir se seus 
amigos são realmente 
sinceros. Use seu bom 
senso para ser seletivo. 
Você não está muito 
inclinado a cuidar de 
si mesmo, mas apenas 
uma tendência ao 
excesso pode ameaçar 
o seu bem-estar.

Os passos que 
você tomou alcançam 
resultados hoje. É hora 
de formalizar as coisas! 
Você está de volta em 
sua melhor forma e será 
fácil abandonar um mau 
hábito.

Permita que outros 
envolvidos na conversa 
falem sem serem inter-
rompidos! Você vai se 
surpreender com suas 
reações! A sensação de 
fadiga vem prejudican-
do suas atividades e a 
resposta está no que 
você come.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael acom-
panha Camila ao 
hospital e Valéria 
cuida de Márcio, 
que passa mal. 
Álvaro confessa 
a Verena que seu 
estado de saúde 
voltou a piorar e a 
menina pede ajuda 
a Gabriela. Márcio 
se emociona ao 
ouvir os batimentos 
cardíacos do bebê 
de Camila.

Espelho da Vida
Cris conta para 

Dalton sobre suas 
viagens no tempo. 
Lenita confirma a 
Alain que roubou as 
fotos do compu-
tador de Isabel. A 
Guardiã entrega 
a chave da casa 
de Julia para Cris. 
No passado, Dora 
facilita o encontro 
de Cris/Julia com 
Danilo. 

O Tempo 
Não Para

Cesária bebe a 
xícara de chá que 
Agnese preparou 
para Marocas, dei-
xando a governanta 
frustrada. Betina 
conta a Helen que 
Emílio a ameaçava. 
Florêncio e Barão 
desconfiam que 

Teófilo tenha des-
viado dinheiro do 
caixa. Cesária sente 
um mal-estar.

O Sétimo Guardião
Laura chega a 

Serro Azul. Sóste-
nes pede que Ga-
briel converse com 
a ex-noiva antes de 
se relacionar com 
Luz. Os guardi-
ães se reúnem na 
prefeitura e Egídio 
diz a Aranha para 
examinar Gabriel. 
Valentina chega a 
Serro Azul. Robério 
avisa a Sampaio 
sobre a chegada de 
Laura à cidade.

Jesus
Maria fica impres-

sionada ao ver que 
nem todos acredi-
tam em seu Filho. 
Jesus diz ser o Pão 
da Vida. Salomé 
pede para Longi-
nus fugir com ela. 
Jairo e Laila são 
surpreendidos com 
a chegada de Asi-
sa. Ele se esconde. 
Barrabás fala para 
os rebeldes. Petro-
nius chega e avisa 
que o governador 
quer falar com Cai-
fás. Jesus ordena 
que a multidão 
pare de murmurar. 
Satanás se mistura 
às pessoas

As Aventuras 
de Poliana

Mirela conversa 
com Raquel e Gabi 
sobre o vídeo de 
Luca Tuber. João 
chega a escola 
para seu primeiro 
dia de aula. Débora 
diz para Salvador 
que vai dificultar a 
vida de João. Joana 
conversa com Sr. 
Pendleton sobre o 
novo site de busca. 
Glória vai à casa de 
Luísa falar sobre 
Marcelo. João con-
versa com Éric no 
intervalo da aula.  

Chiquititas
Samuca conta 

aos meninos que 
a chave para a 
segunda porta do 
tesouro são quatro 
telas com a mesma 
pintura e que uma 
delas está com Ma-
rian. Maria Cecília 
fica preocupada por 
serem gêmeos e as 
responsabilidades 
serem maiores. To-
bias tenta acalmar a 
esposa.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR n° 08/020-L, com escritório à Rua Alferes Poli, 311 
conjunto 4-B, Centro, Curitiba/PR, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDI-
TO MÚTUO DOS MÉDICOS, DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE 
GUARULHOS E REGIÃO, com sede à Avenida Paulo Faccini, 900, Macedo, Guarulhos/SP, CNPJ/MF nº 02.250.794/0001-77, 
nos termos da Escritura lavrada em 02 de janeiro de 2.017, no livro 1.123, às fls. 343/348, pelo 3º Tabelião de Notas de Gua-
rulhos/SP, rerratificada por escritura lavrada em 06 de janeiro de 2017, no livro 1.124, às fls. 279/282, pelo mesmo Tabelionato, 
escritura de origem da Cédula de Crédito Bancária nº 12645, na qual constam como alienantes e garantidores fiduciante MAQ 
DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI – EPP, inscrita no CNPJ nº 21.314.023/0001-40, com endereço à Avenida 
Rua Aroeiras, 0 e 213, Cidade Industrial Satelite de Guarulhos – SP, CEP: 07232000, EVANDRO PEIXOTO DE CARVALHO, 
brasileiro, mecânico de manutenção de máquinas em geral, RG nº 29.897.900 -SSP/SP, CPF/MF nº 291.074.168-06, casado, 
pelo regime de comunhão parcial de bens, com DENISE CHRISTINA DE SOUZA CARVALHO, brasileira, enfermeira, RG nº 
22.887.156 SSP/SP, CPF/MF nº 282.201.858-80, residentes e domiciliados em Guarulhos/SP, à Rua Joaquim Prudente Corrêa, 
121, Jardim Adriana, CEP: 07135180, lavrada em decorrência da Lei nº 9.514/97, alterada pela Lei nº 10.931/04; levará a PRI-
MEIRO PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 06 de dezembro de 2018, às 14:00 
horas, à Rua Alferes Poli, 311 Sala 2A, Centro, Curitiba/PR, com lance mínimo igual ou superior a R$ 586.901,53 (quinhentos 
e oitenta e seis mil, novecentos e um reais e cinquenta e três centavos) o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada 
em nome do credor Fiduciário:
IMÓVEL: Terreno constituído por parte do lote nº 31 da quadra 38, do loteamento denominado Jardim Adriana, designado como 
lote nº 31-A, perímetro urbano de Guarulhos/SP, medindo 5,00m de frente para a Rua Joaquim Prudente Corrêa, por 25,00m da 
frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha para o terreno, confrontando com o lote nº 31-B; do lado esquerdo mede 
25,00m, confrontando com o lote nº 30-B e nos fundos mede 5,00m, confrontando com o lote nº 12-B, todos da mesma quadra, 
encerrando uma área de 125,00m². Cadastrado na Prefeitura de Guarulhos sob nº 082.23.09.0409.00.000. Matrícula 104.293 
do 2º CRI de Guarulhos/SP;
AV.04/104.293 – CONSTRUÇÃO: Foi construído um Prédio Residencial, sob nº 121, da Rua Joaquim Prudente Corrêa, com 
área construída de 143,55m².
Obs:
1)- Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97;
2)- O pagamento de débitos condominiais e tributos, vencidos e/ou vincendos, incidentes sobre o imóvel, é de responsabilidade 
do arrematante;
3)- A arrematação é realizada na condição “ad corpus”.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 10 de dezembro de 2018, no mesmo horário e local, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 454.000,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro 
mil reais).
O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate.
A comissão do leiloeiro deverá ser paga à vista e o valor do arremate poderá ser parcelado/financiado, desde que aprovado o 
crédito, previamente ao leilão junto a COOPERATIVA, e ainda que o arrematante cumpra os requisitos do estatuto para ingresso 
na condição de Cooperado. A tomada de crédito está sujeita às regras bancárias quanto aos juros e critérios de atualização.
O arrematante ficará responsável pela averbação/registro da carta de arrematação junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
correspondente, devendo arcar com todas as despesas do ato (taxas do cartório, impostos e demais despesas) no prazo previsto 
em Lei.
Pelo presente, ficam intimados os alienantes fiduciantes, MAQ DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI – EPP (CNPJ 
nº 21.314.023/0001-40), EVANDRO PEIXOTO DE CARVALHO (CPF/MF nº 291.074.168-06) e sua esposa, DENISE CHRISTI-
NA DE SOUZA CARVALHO (CPF/MF nº 282.201.858-80), ou seus representantes legais ou procuradores regularmente consti-
tuídos, acerca das datas designadas para a realização dos públicos leilões, caso por outro meio não tenham sido cientificados.
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
OBSERVAÇÕES:
a) Valor mínimo do imóvel para o 1º Leilão: Corresponde ao valor da dívida atualizada, acrescido das despesas, na forma prevista 
no artigo 27da Lei 9.514/97;
 
Valor mínimo do imóvel para o 2º Leilão: Corresponde ao valor de avaliação estabelecido pelos contratantes de acordo com o 
valor de mercado.

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 410.956, de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 06, da matrícula 
91.638, relativa ao Imóvel situado na Rua João Artoni, nº 03 (antigo nº 01), Apartamento 33, 
localizado no 3º andar, do Edifício Santa Catarina, integrante do Condomínio Vale Verde, 
bairro do Cocaia, Guarulhos / SP, serve-se do presente para promover a Intimação por 
Edital dos devedores fi duciantes RUBISMEIRE PASSOS DOS SANTOS, CPF 405.556.235-
72 e JOSÉ MARIA DOS SANTOS JÚNIOR, CPF 061.476.468-85, para fi ns de cumprimento 
das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos em atraso, tendo em vista 
que os devedores fi duciantes RUBISMEIRE PASSOS DOS SANTOS e JOSÉ MARIA DOS 
SANTOS JÚNIOR encontram-se em local incerto ou não sabido.  
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 08/11/2018, corresponde a 
R$ 105.293,38 (cento e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos 
contratuais até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem 
neste período, mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 
2.283,84. 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 Vossas Senhorias, para que se dirijam ao 
Registro de Imóveis, situado na Rua Guaíra, 91, Jardim Barbosa, Guarulhos/SP, de 
Segunda a Sexta-feira das 09h00min às 16h00min, onde deverão efetuar o pagamento 
atualizado do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
da data da terceira publicação.

Por oportuno, fi cam Vossas Senhorias cientes 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 João Artoni, nº 03 (antigo nº 01), Apartamento 33, localizado no 3º 
andar, do Edifício Santa Catarina, integrante do Condomínio Vale Verde, bairro do 
Cocaia, Guarulhos / SP, em favor da credora fi duciária, nos termos do § 7º, do artigo 26, da 
Lei n.° 9.514/97. 

Guarulhos, 27 de novembro de 2018.
Primeira Publicação                          

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0016278-
69.2012.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública,
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Tocantins Maltez, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados na lide que o SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS - SAAE move uma ação
de DESAPROPRIAÇÃO em face de RN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LENTES
E LANTERNAS LTDA, objetivando a área de 111,41m², do imóvel situado na
Rua Marapanim, nº 201, Lote 5-A, loteamento Jardim Cumbica, Município de
Guarulhos-SP, matrícula nº 78.455 (área maior), I.C. nº 094.14.95.1615.01.000.1
e 094.14.95.1615.02.000.0, declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal
nº. 28.071/2010, mediante pagamento de indenização no valor de R$ 65.926,00
(para maio de 2012), a ser corrigido, nos termos da R. Sentença, proferida aos
30.08.2016. E, para o levantamento dos depósitos efetuados e futuros, foi
determinada a expedição de edital, com o prazo de 10 (dez) dias, a contar da
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41,
o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 12 de novembro de 2018.

ATENDEMOS COM QUALIDADE NO 
CONFORTO DE SUA CASA

SOLUÇÕES DELIVERY

EFETUAMOS A TROCA DE ÓLEO A VÁCUO!

• TROCAMOS ÓLEO
• FILTRO DE ÓLEO

• FILTRO DE AR
• FILTRO DE CABINE

94018-1688 / 94755-6121
R.  CANAPI, 216 – JARDIM LEBLON/ PIMENTAS – GUARULHOS.

Extravio do Livro 06 
da empresa MACOM 
INSTRUMENTAL CI-
RURGICO INDUS-
TRIA LTDA, CNPJ: 
59.650.556/0001-76. 
Avenida João Bassi, 
572, Parque Industrial 
Ferreira Fernandes,
CEP: 07174-460 – 
Guarulhos – SP.

EDITAL

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

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 DOMESTICA 
 C/ referência que more próxa Vl. 
Galvão. F: 2212-1132 2ª à 6ª horá-
rio comercial. 

 CORRETORES(AS) 

 Ofer treinamento, veículo, comis-

sionamento, ótimo local de traba-

lho. Tratar na Av. Otávio Braga de 

Mesquita nº1559. 

 PRIVÊ 
 Moças maiores para trabalhar em 
Guarulhos. Whats:96655-6443 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.300,00 F:2468-9271/ 99976-
9738  

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 2 
dorms, R$ 600,00 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 

 PASSO O PONTO 
 Estética automotiva c/ td, dentro 
do estacionamento Walmart e 
Sams Club GUA c/ tds equipa-
mentos de lavagem e higieni-
zação R$60mil. F:98703-0146 
Candido  

 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 

 LINHA DE CRÉDITO 
 P/ compra de carros, motos e 
imóveis. F:96199-6925 Tratar c/ 
Graça 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. 
F:2409-0019/ 96724-5421 Whats 

 ENCERRAMENTO DE EMPRESAS 
 Mesmo com dívidas! Òtimas con-
dições até 15/12. F:99704-4375 
ou 2468-8976 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. pg 
após resultado. trab, honesto, 
gar. F: 95969-0925 WHATS 

 TRABALHO ESPIRITUAL 
 Mais de 100 tipos de magia, bú-
zios, amarração.Trab a distancia 
F: 94570-0107 / (88)99813-0817 

 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:2408-8532/94133-9823 zap.  
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E N S I N O  P R E S E N C I A L

S E M I P R E S E N C I A L

E  A  D I S T Â N C I A

TRANSFORME SEU FUTURO.

CONQUISTE
SUA VAGA NO MERCADO.

6x
M A T R Í C U L A

N O  C A R T Ã O  D E  C R É D I T O

ou de R$16,50
R$99,00

R I O  D E  J A N E I R 0  •  A N Á P O L I S  •  I TA Q U Á  •  PA L M A S  •  B O N S U C E S S O  •  B E LO  H O R I Z O N T E

G U A R U L H O S

1 .  Co n d i ç ã o  v á l i d a  p o r  t e m p o  d e t e r m i n a d o ,  a p e n a s  p a r a  a l u n o s  i n g r e s s a n t e s  n o  Ve s t i b u l a r  2 0 1 9 . 1 .  O p ç ã o  d e  p a r c e l a m e n t o  d a  m a t r í c u l a  e m  a t é  6 x  s e m  j u r o s  n o  c a r t ã o  d e  c r é d i t o .  Va g a s  l i m i t a d a s .  
Pa r a  o b t e n ç ã o  d o  b e n e f í c i o ,  o  a l u n o  d e v e r á  s o l i c i t a r  n o  C R A  o  r e f e r i d o  d e s c o n t o .  M a i s  i n f o r m a ç õ e s ,  c o n s u l t e  l i s t a  d e  c u r s o s  e  u n i d a d e s  p a r t i c i p a n t e s  n o  r e g u l a m e n t o  d o  s i t e  d a  i n s t i t u i ç ã o .  
2 .  Co n s u l t e  c o n d i ç õ e s  p a r a  c o n c e s s ã o  e  m a i s  i n f o r m a ç õ e s  n o  s i t e  d o  E d u c r e d  ( e d u c r e d . c o m . b r ) .  O f e r t a  v á l i d a  p o r  t e m p o  l i m i t a d o .  Co n s u l t e  a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  v a g a s  e  v i g ê n c i a  d a  p r o m o ç ã o  n o  s i t e .

CLÍNICAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO: AQUI VOCÊ APRENDE NA PRÁTICA

TRADIÇÃO DE MAIS DE 40 ANOS

A MAIOR UNIVERSIDADE DA REGIÃO

Até 70% de crédito
estudantil na graduação
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