
Com ventos de até 24 
km, temporal causa 
estragos na cidade

Transporte escolar 
nos corredores de 
ônibus pode virar lei
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Polícia Militar impede ‘tribunal do crime’ na favela do 15
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O HOJE obteve a informação de que o projeto do CIT, que funcionaria na Praça Getúlio Vargas, não saiu do papel pelo fato de a 
administração não ter repassado à União o valor da contrapartida na gestão do prefeito petista Sebastião Almeida, hoje no PDT

Guarulhos deixa de contar com o 
Centro de Informações Turísticas
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João Doria convida Gilberto Kassab, ex-ministro de
Dilma, para a Casa Civil do governo de São Paulo
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CIRQUE DU SOLEIL: Finalmente chegará ao Brasil o espetáculo ‘OVO’, dirigido por 
Deborah Colker; em São Paulo, será apresentado a partir de 19 de abril de 2019 GH  Pág. 14
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Ginastas de Guarulhos 
são destaque na Copa 
SP; foram 9 medalhas
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CIRQUE DU SOLEIL
Deborah Colker; em São Paulo, será apresentado a partir de 19 de abril de 2019
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Bandidos assaltam 
agência do Itaú na 
avenida Paulo Faccini
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Cristiano Medina da Rocha
Advogado criminalista
E-mail: cris.medina.rocha@gmail.com
Tel. 2409-7950

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Joana G. Brito
Um novo Brasil começa 
nesta segunda-feira. Temos 
um presidente e um gover-
nador de São Paulo eleitos. 
Agora vamos torcer para 
que Jair Bolsonaro e João 
Doria façam um governo 
decente, transparente e 
com avanços nas causas 
populares. É tempo de mu-
dança no nosso país e no 
nosso estado.

Daniele Vitorino Campos
Agora é hora de acabar 
com as picuinhas políticas, 
seja no dia a dia como nas 
redes sociais, e aceitar o 
resultado das urnas. Que o 
presidente eleito Jair Bol-
sonaro, que não teve o meu 
voto, não cometa tantas 
barbaridades no país. Que 
ele fale menos e trabalhe 
mais pelo nosso povo. 

Clecius Rocha
O resultado das urnas foi 
um recado do povo brasi-

leiro por mudanças e, prin-
cipalmente, ao PT: não que-
remos mais este partido 
governando nosso povo. 
Sofremos muito nos gover-
nos de Lula e Dilma, agora 
é renovação, é o presiden-
te Bolsonaro.

Sânia Porto de Alencar
Fazia muito tempo que ti-
nha visto tantos fogos de 
artificío em São Paulo com 
a eleição de Jair Bolsonaro. 
Nem quando o Corinthians 
foi campeão mundial houve 
tanto alvoroço. Agora vive-
mos um Brasil novo e que 
não tenhamos medo do 
progresso

Dalva Fernandes
Nosso país está de para-
béns pelo alto nível da elei-
ção, não da campanha. Em 
um país não imenso como 
o nosso, o povo soube se 
comportar durante a vota-
ção, as falhas foram míni-
mas e a Justiça Eleitoral é 

quem sai fortalecida deste 
processo. Parabéns a todo 
o povo brasileiro e aos 
candidatos eleitos. A gen-
te sempre tem esperança 
de um Brasil melhor para 
todos.

Denise Dumont Pontes
Infelizmente, o governa-
dor Márcio França não foi 
reeleito, mas a sua vota-
ção em Guarulhos, que es-
magou o adversário João 
Doria, ratifica a liderança 
do prefeito Guti na cidade. 
Agora, é torcer para que 
Doria faça um bom gover-
no e veja Guarulhos como 
uma cidade que precisa, e 
muito, do apoio do gover-
no do estado.

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

 Queda de árvore

Uma árvore de grande porte caiu na Rua São José no bairro Santo Amaro, na capital 
paulista, derrubando um poste de energia elétrica na noite de sábado (3) devido a forte 
chuva que atingiu a região, a via ainda continuava interditada na manhã desta segunda Mega Sena

Concurso n° 2093
31/10/2018
08 - 14 - 27 - 34 - 52 - 54

Lotofácil
Concurso n° 1731
31/10/2018 
01 - 03 - 05 - 07 - 08
09 - 10 - 13 - 14 - 17
19 - 20 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1914 
30/10/2018
00 - 02 - 05 - 06 - 14
18 - 19 - 24 - 25 - 30
42 - 47 - 66 - 67 - 73
81 - 89 - 91 - 95 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1859
30/10/2018
Primeiro sorteio 
15 - 36 - 38 - 42 - 43 - 50
Segundo sorteio
02 - 05 - 16 - 27 - 33 - 37

Federal
Extração n° 05332
31/10/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   64900         350.000,00
2º  37093            18.000,00 
3º  12373             15.000,00
4º  84008            12.000,00
5º  49491             10.023,00 

Manipulação de 
Comportamento

O tema de redação do Enem 2018 foi a “Manipu-
lação do comportamento do usuário pelo controle 
de dados na internet”. Com a propositura de quatro 
textos motivadores exigiu-se a redação de um texto 
dissertativo-argumentativo, apresentando proposta 
de intervenção que respeite os direitos humanos.

O assunto é inspirador e difundido mundialmen-
te a partir do compartilhamento de dados do Face-
book, por meio da companhia Cambridge Analytica, 
que produziu importantes reflexos no campo eco-
nômico, jurídico, político e social. O episódio fez 
com que o Facebook perdesse bilhões de dólares; 
legislações de diversos países foram violadas, em 
especial no que tange a política de privacidade; inú-
meros políticos venceram sorrateiramente eleições, 
valendo-se de manipulação da opinião pública por 
meio de fake news, produzindo assim nefasto im-
pacto no meio social. 

A 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumi-
dor do MP/DF instaurou inquérito civil para investi-
gar se, no caso Cambridge Analytica, houve viola-
ção de direitos dos brasileiros. Caso comprovada a 
violação dos dados dos usuários brasileiros os res-
ponsáveis poderão responder cível e criminalmente 
por afronta aos direitos constitucionais de proteção 
à honra, imagem, intimidade e vida privada. 

Em que pese a omissão legislativa especifica so-
bre o tema no Brasil, a Lei 12.965/14 estabeleceu 
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 
da Internet em nosso país. O legislador brasileiro 
buscou disciplinar o uso da internet tendo como 
fundamento o respeito à liberdade de expressão, os 
direitos humanos, o desenvolvimento da personali-
dade e o exercício da cidadania em meios digitais. 

A guarda e a disponibilização dos registros de co-
nexão e de acesso a aplicações de internet, bem 
como de dados pessoais e do conteúdo de comuni-
cações privadas, devem atender, segundo o “Marco 
Civil da Internet” à preservação da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem das partes dire-
ta ou indiretamente envolvidas. 

Comprovada a violação dos direitos dos usuários 
brasileiros, a Cambridge Analytica e o Facebook, 
sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais e 
administrativas, ficam sujeitas: - a multa de até 10% 
do faturamento do grupo econômico no Brasil no 
seu último exercício; - suspensão temporária das 
atividades; e dependendo da gravidade a proibição 
de exercício  das  atividades em nosso país. 

Os organizadores do Enem estão de parabéns 
por instigar em nossos futuros universitários o 
enfrentamento do tema que tem manipulado o 
comportamento da sociedade mundial por meio 
“cérebros artificiais”, que baseados em algoritmos 
constroem um universo adequado aos interesses 
dos “poderosos”, buscando moldar nossa maneira 
de pensar e agir.  

Marco Ambrósio/AE
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Transporte escolar tem acesso liberado 
nos corredores exclusivos para ônibus

Ventos de até 24 km provoca estragos em pelo menos 11 bairros no final de semana

Criança e congestionamen-
to não combinam. Para aca-
bar com as horas de espera 
no trânsito e melhorar a rotina 
de milhares de alunos que 
utilizam o transporte escolar 
diariamente, a Câmara de 
Guarulhos está analisando 
um Projeto de Lei que libera o 
uso dos corredores exclusivos 
de ônibus para as vans esco-
lares. A Prefeitura implantou a 
medida em agosto, por meio 
da Portaria 053/2018, mas a 
nova regra deve virar lei. 

A Comissão de Desenvolvi-

mento Urbano e Econômico 
(Dude) deu parecer favorá-
vel ao projeto. A prefeitura 
implantou nova medida, por 
meio de portaria, em agosto 
deste ano e projeto de Lei 
está em análise no Legislativo. 

As vans de transporte 
escolar poderão trafegar nos 
corredores de ônibus em 
qualquer horário, desde que 
tenham passageiros. O pro-
jeto é resultado da fusão de 
outras propostas dos verea-
dores João Dárcio (Podemos), 
Eduardo Soltur (PSB) e Sandra 

Gileno (PSL). A aprovação 
da lei deve proporcionar aos 
condutores maior segurança 
quanto ao direito de circula-
ção nas faixas exclusivas.

A Dude analisou outros 
três projetos: dois receberam 
pareceres favoráveis e um 
recebeu parecer contrário.  
Foram deliberados favoravel-
mente o PL 5.777/2013, que 
dispõe sobre a obrigatorie-
dade da afi xação de placas 
informativas sobre os riscos 
das escadas rolantes em 
estabelecimentos comerciais 

e o PL 6.361/2013, que torna 
obrigatório para agência ban-
cárias e correios disponibilizar 
um exemplar do estatuto do 
idoso para consulta. 

O PL 6035/2013, que 
obriga bares e restaurantes 
que comercializam bebidas 
alcoólicas a manterem placas 
com telefones de táxis em 
locais visíveis, recebeu pare-
cer contrário. A justifi cativa 
para a rejeição da proposta 
é a existência de aplicativos 
de internet que suprem essa 
necessidade.

Antônio Boaventura

Os ventos no último sábado 
(3) em Guarulhos atingiram a 
velocidade de até 24 quilô-
metros e causaram estragos 
em diversas áreas da cidade, 
com queda de árvores, des-
telhamentos e rachaduras no 
solo, segundo a Prefeitura de 
Guarulhos. 

De acordo com a Defesa 
Civil do município, os bairros 
mais afetados foram Parque 
Renato Maia, Vila Sorocaba-
na, Vila Rio, Água Azul, Santa 
Mena, Ponte Grande, Cum-
bica, Parque Continental II, 
Maria Dirce, Pimentas e Itape-
gica. O Corpo de Bombeiros 
confi rmou que atendeu quase 

50 ocorrências nesta data em 
decorrência do vendaval. 

Moradora do Parque Renato 
Maia, Camila Santiago, 34 
anos, contou que a rajada de 
vento provocou sensação de 
insegurança. A velocidade 
do vento oscilou entre 22,22 
Km/h, isso por volta das 16h, e 
7,41 Km/h, ás 22h. Às 18h, atin-

giu a marca de 24,08 Km/h. 
“A situação nos deixou um 

pouco preocupados quanto 
o que poderia acontecer. As 
vidraças faziam um barulho 
muito grande e até ensurde-
cedor. Causou medo. Depois 
fi quei sabendo que caiu uma 
árvore aqui no nosso bairro”, 
relatou Camila.

A Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil 
informou que atendeu seis 
ocorrências. As equipes da 
Secretaria do Meio Ambiente 
estiveram nos locais realizan-
do a limpeza e desobstruindo 
as passagens.

Já a EDP, concessionária 
responsável pelo forneci-

mento de energia elétrica, 
ressalta que devido às fortes 
chuvas e ventos que atingi-
ram Guarulhos, foi registrado 
aumento no volume de 
ocorrências relacionadas 
à interrupção de energia, 
principalmente, por conta da 
queda de galhos de árvores 
que atingiram a rede.
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Fogo amigo!
Nove pessoas foram exoneradas no Diário Ofi-

cial publicado na quinta-feira . Pelo que apurei, 
a maioria era 
ligada ao 
presidente 
da Câmara, 
Eduardo 
Soltur (PSB). 
Mas foram 
confundi-
dos com 
assessores 
de Romildo 
. Deverão 
retornar, 
claro!...

Vixe!
Na quinta-feira, os discursos críticos de Ro-

mildo já chamaram a atenção. Imaginem como 
será na sessão de hoje…

Nem aí?
Impressionante como cresceram críticas ao 

SAAE. Principalmente durantes finais de sema-
na e feriados. O superintendente, Ibrahim Kadi, 
deveria ficar atento durante a transição para a 
Sabesp…

Na lista?
Ao anunciar o vice-governador Rodrigo Garcia 

(DEM) como futuro secretário de Governo, o 
governador 
João Doria 
(PSDB) 
reforçou in-
diretamen-
te a possi-
bilidade do 
deputado 
federal 
reeleito 
Eli Correa 
Filho (DEM) 
ser nomea-
do secretá-
rio estadu-
al. Os dois 
são muito amigos…

Antagônicos
Com a eventual fusão nacional do PPS com a 

REDE, será interessante observar como fi cará a 
nova legenda 
em Guarulhos. 
Conciliar o 
vice-prefeito 
Zeitune (REDE) 
com o superse-
cretário Peter-
son (Fazenda) 
será tarefa para 
equilibrista...

Interlocutor
Sem conseguir eleger Soltur (PSB) e reeleger 

Jorge Tadeu (DEM), em Brasília o prefeito Guti 
dependerá mais do deputado federal Alex Ma-
nente, do PPS de São 
Bernardo do Campo…

Panorama
A eleição para próximo 

presidente da Câmara 
será em 14 de dezembro. 
O vereador Jesus (DEM) 
continua bem cotado, en-
quanto o vereador Carneiro 
(PSB) não conseguiu ainda 
entrar substancialmente na 
disputa...
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Guarulhos deixa de contar com o 
Centro de Informações Turísticas

Alunos do Ensino Médio 
podem se inscrever em curso 
gratuito de capacitação

Antônio Boaventura

O antigo prédio da Câmara 
Municipal, que também já foi 
sede da Fundação de Pro-
teção e Defesa do Consu-
midor (Procon) e atualmente 
abriga o Fundo Municipal de 
Solidariedade, tinha como 
fi nalidade ser na região 
central o polo para o Centro 
de Informações Turísticas 
(CIT). Entretanto, não será 
mais possível por conta da 
extinção do convênio com o 
Ministério do Turismo (MTur) 
em 2012. 

Segundo a prefeitura, o 
convênio nº 716261/2009, 
por meio de contrato de 
Repasse nº 0305049-
29/2009 cuja mandatária é 
a Caixa Econômica Federal, 
e o objeto é a “Reforma do 
Plenário e do telhado do 
antigo prédio da Câmara 
Municipal para implantar o 
Centro Cultural e Turístico” 
foi concluído e a prestação 
de contas aprovada pelo Sis-

tema Financeiro do Governo 
Federal (Siafi ) em 2016. 

O recurso externo para 
este convênio foi de R$ 
438.750,00, com contrapar-
tida de R$ 155.214,96 e o 
contrato foi fechado em R$ 
593.964,96, com execução 
de devolução de saldo. 
Já o Ministério do Turismo 
revelou que o contrato com 
a administração pública foi 
cancelado e não houve qual-
quer repasse. 

O HOJE obteve a infor-
mação de que o projeto do 
CIT não saiu do papel pelo 
fato de a administração 
municipal não ter repassado 
a União o valor da contra-
partida no governo do então 
prefeito petista Sebastião 
Almeida, hoje no PDT.

O contrato para Implanta-
ção de um Centro de Infor-
mações Turísticas na princi-
pal entrada da cidade é de 
dezembro de 2009 no valor 
global de R$ R$ 212.391,30, 

sendo que R$ 195 mil seriam 
da cota do MTur e o restante 
a contrapartida da Prefeitura. 
A vigência do referido con-
trato seria até 22 de maio de 
2012. Contudo, o contrato foi 
extinto sem que houvesse 
liberação de recursos.

Os requisitos para a 
aprovação de um con-
trato de repasse é que a 
proposta seja apresentada 

pela Prefeitura e analisada 
tecnicamente pelo Ministé-
rio do Turismo para ver se 
se enquadra nas normas 
que defi ne os tipos de 
empreendimentos que 
podem ser apoiados com 
recursos do Ministério do 
Turismo. Depois é preciso 
que  haja disponibilidade 
de recursos para execu-
ção da obra.

Alunos e ex-alunos do 
Ensino Médio rede esta-
dual de São Paulo podem 
completar o currículo com 
curso de capacitação 
para o mercado de tra-
balho. A parceria entre a 
Secretaria da Educação e 
o Instituto ProA é aberta a 
jovens da capital e região 
metropolitana com idade 
entre 17 e 19 anos e de fa-
mílias de baixa renda. As 
inscrições vão até 10 de 
novembro no site: www.
proa.org.br/p/aluno-proa.

O programa tem duração 
de seis meses ( janeiro a 
junho) com 4 horas diárias 
de aulas. O aluno pode 
optar entre o período da 

manhã e da tarde. Os inte-
ressados passarão por um 
processo seletivo e quem 
for aprovado receberá 
vale transporte, uniforme 
e material didático.

O objetivo é preparar 
os jovens para o mundo 
do trabalho. Por isso, 
os módulos incluem 
comunicação, matemáti-
ca, informática e práticas 
administrativas. 

Após o término, o aluno 
recebe acompanhamento 
para elaborar um plano 
de carreira e contatos 
com as empresas. As 
aulas serão oferecidas no 
campus Senac Francisco 
Matarazzo.

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Parceria com a GCM impede 
atos de vandalismo no parque 
onde funciona o Cemmderoc

Ginastas de Guarulhos são destaque na Copa São Paulo

Antônio Boaventura

Antes com seu visual des-
gastado por conta da ação de 
vândalos e abrigo para usuá-
rios de drogas, o Centro Muni-
cipal de Medicina Desportiva 
e Reabilitação Oswaldo de 
Carlos (Cemmderoc) passou a 
ter seu ambiente preservado 
após a implantação da base 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) na área. “Os atendi-
mentos e as atividades sem-
pre existiram no Cemmderoc, 
mas eles {vândalos] pichavam 
as paredes e estouravam 
vidros e portas”, disse o chefe 
de sessão do Centro, Antônio 
Resende. 

Referência no tratamento 
para atletas, o Cemmderoc re-
gistra quase 700 atendimen-
tos mensais para desportista, 
em especial, que defendem 
o município nas mais variadas 
modalidades esportivas. Por 
lá passam atletas entre 4 e 
90 anos. A Subsecretaria de 
Esportes possui um cadastro 

de aproximadamente 11 mil 
praticantes de esportes.

“O diferencial está na 
nossa prestação de serviço. 
Os nossos médicos tem 
uma vasta experiência com 
medicina desportiva e isso é 
uma vantagem muito grande, 
além dos nossos fisioterapeu-
tas terem experiência com 
grandes clubes, inclusive com 
basquete e futebol. ”, decla-
rou Resende. 

Além do tratamento 
ofertado no Centro, é pos-
sível fazer aulas de pilates, 
ginástica, dança e yoga. 
Aquela estrutura conta com 
médicos [ortopedista e clínico 

geral], fisioterapeuta, dentista, 
enfermeiros e professores de 
educação física. De acordo 
com Wilson David, diretor da 
subsecretaria de Esporte, o 
Centro de Medicina Despor-
tiva é constantemente pro-
curado por atletas de outros 
municípios.  

“Todas as modalidades que 
possuem convênios elas tem 
o profissional nosso, o espaço 
e a manutenção desses lo-
cais. Só de iniciação esportiva 
são 5 mil atletas, atividade 
física orientada e atividades 
de luta e são ligados a um 
cadastro da subsecretaria de 
Esportes.”, concluiu.

A cidade de Guarulhos 
foi destaque na Copa 
São Paulo, realizada em 
São Caetano do Sul, no 
sábado (3). As 40 atletas 
da equipe de ginástica 
da cidade conquistaram 
nove medalhas, sendo 
seis de ouro, cinco de 
prata e quatro de bronze.

No infantil feminino, a 
atleta Sofia Melchers foi 
vice-campeã e Victo-
ria Medeiros terminou 
em terceiro. O elenco 
de Guarulhos ainda 
conquistou o ouro na 
massificação e o bronze 
por equipe. Na categoria 
mirim, Ana Clara ficou 
com a medalha de prata, 
o mesmo resultado da 
ginasta Maria Manuelly, 
no pré-infantil.

Na categoria juvenil 
feminino, houve dobra-
dinha guarulhense. A 
ginasta Giovana Diniz 
terminou em primeiro lu-
gar e a segunda posição 
ficou com Maely Rodri-
gues. O bom desempe-
nho das meninas fez com 
que Guarulhos terminas-
se como campeão na 

massificação e terceiro 
lugar por equipe.

O time masculino da 
cidade manteve o nível 
e também conquistou 
medalhas. Os meninos 
foram campeões na mas-
sificação e na qualidade. 
Nas provas individuais, 
na categoria infantil, 
o pódio foi inteiro de 
Guarulhos com Rafael de 
Toledo, Ângelo Correia 
e Mateus, primeiro, 
segundo e terceiro lugar, 
respectivamente. No 
adulto, o atleta Jorge 
Luiz sagrou-se campeão.

Com estes resultados, a 
modalidade encerra sua 
preparação para a dispu-

ta dos Jogos Abertos do 
Interior, na cidade de Rio 
Claro, interior do Estado. 
A competição, que é uma 
das principais do calen-
dário esportivo estadual, 
acontece entre os dias 12 
e 24 de novembro.

“Fizemos uma boa pre-
paração, principalmente 
neste segundo semestre. 
Vamos com oito ginastas 
para os Abertos em bus-
ca de medalhas. Sabe-
mos das dificuldades e 
do nível do torneio, mas 
temos chances de alcan-
çar um lugar no pódio”, 
disse Mônica dos Anjos, 
técnica da equipe.

Divulgação PMG
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PM impede ‘tribunal do 
crime’, liberta reféns e prende 
suspeito na Favela do 15

Bandidos assaltam agência na avenida Paulo 
Faccini e levam R$ 20 mil, segundo a polícia 

Receita Federal mira em 30 mil bonés  
contrabandeados na rua 25 de Março

Ulisses Carvalho 

Policiais militares libertaram 
dois reféns de um “tribunal 
do crime” na comunidade do 
15, localizada no bairro Jardim 
Cidade Maia, na região cen-
tral. A PM descobriu o local 
do cativeiro após denúncia 
anônima e libertou os reféns 
que estavam em um barraco 
na rua Alexandre de Oliveira 
Calmom, n° 266, além de 
prender o feirante Joel Ferrei-
ra dos Santos,55, acusado de 
participar da sessão de tortura 
e de ser um dos integrantes 
da facção criminosa Primeiro 
Comando da Capital (PCC). 

Outros três suspeitos teriam 
conseguido fugir escalando 
um muro após a chegada da 
PM. Os indivíduos estariam 
vigiando as duas vítimas para 
que não fugissem. Além da 
prisão, os policiais também 
apreenderam um carregador 
de pistola calibre 45 e seis 
munições.

Os policiais foram aciona-
dos através do Centro de 
Operações da Polícia Militar 

(Copom), que havia recebido 
a denúncia anônima de que 
duas pessoas estariam sendo 
mantidas em cárcere privado 
em um cativeiro e que possi-
velmente seriam assassina-
das no mesmo dia. 

O caso ocorreu na tarde 
do sábado (3), às 17h15, e foi 
registrado no 1° Distrito Policial 
como sequestro e cárcere pri-
vado. As vítimas que estavam 
sendo torturadas eram o auxi-
liar mecânico Breno Alves da 
Silva, 22, e Douglas Santos de 
Matos, que estariam bastante 
feridos. No cativeiro, os poli-
ciais ainda encontraram uma 
pá, uma enxada, uma picareta 
e um pedaço de caibro. 

Durante depoimento, 
suspeito preso negou ter 
participação no “tribunal do 
crime”, afi rmando que mora 
na Vila Rio de Janeiro e 
que estava na comunidade 
apenas para comprar bebida 
alcóolica, após ter trabalhado 
como guardador de veículos 
em uma feira pública. Santos 
também negou ser integrante 

do PCC e, de acordo com a 
polícia, já teria sido preso por 
roubo, tendo fi cado no Centro 
de Detenção Provisória (CDP) 
Guarulhos I. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, as vítimas disseram 
que os torturadores haviam 
afi rmado que já teriam sido 
enterradas outras três pesso-
as na comunidade, além de 
alegarem que Santos teria 
confi rmado que estava ali 
para cavar a cova e que se-
riam mortos por enforcamen-
to para não chamar a atenção 
dos moradores do local. 

Ulisses Carvalho 

Quatro bandidos assaltaram 
uma agência do banco Itaú, 
na avenida Paulo Faccini, n° 
348, na região central, na 
tarde desta segunda-feira 
(5) Segundo a Polícia Militar, 
nenhuma pessoa fi cou ferida 
durante a ação dos crimi-
nosos, que fugiram levando 
uma quantia aproximada de 
R$ 20 mil. O roubo ocorreu 
por volta das 16h.

O HOJE apurou que no mo-

mento do crime, dois homens 
teriam fi cado no lado de fora 
da agência, enquanto outros 
dois comparsas entraram e 
anunciaram o assalto. Eles 
renderam os vigilantes que 
tiveram suas armas roubadas. 
No momento da fuga, dois 
indivíduos teriam fugido a pé, 
enquanto os outros dois, com 
o dinheiro, fugiram em duas 
motos sentido bairro do Ma-
cedo, de acordo com a PM. 

A polícia chegou a realizar 

buscas pela região e até o 
helicóptero Águia foi acio-
nado, porém, até a conclu-
são desta edição, nenhum 
suspeito foi preso. O caso 
foi registrado no 1° Distrito 
Policial. O delegado Jean 
Casso e sua equipe realiza-
ram diligências. Equipe da 
Polícia Técnica foi acionada 
e realizou a perícia no banco 
por volta das 17h40. O 
banco não se pronunciou a 
respeito do caso.

A Divisão de Vigilância 
e Repressão ao Contra-
bando e Descaminho da 
Receita em São Paulo 
realizou nesta segunda-
-feira, 5, uma ação na 
rua 25 de Março, região 
central que concentra 
maior comércio popular 
do país, em conjunto 
com a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança 
Urbana. O alvo é um es-
tabelecimento suspeito 
de comercializar bonés 
contrabandeados e fal-
sificados.

Segundo a Seção de 
Comunicação Institucio-
nal da Receita, 30 mil 
bonés, com valor total 
aproximado de R$ 450 
mil, foram apreendidos. 
Os produtos seriam le-
vados para o Depósito 
de Mercadorias Apreen-
didas da Receita, onde, 
após processo legal, se 

não comprovada a re-
gularidade, serão des-
truídos.

A Receita informou ter 
localizado “três respon-
sáveis que responderão 
em liberdade pelo crime 
de contrabando e viola-
ção de direito autoral, 
pirataria”. “Além do não 

recolhimento de impos-
tos, os produtos falsifi-
cados concorrem desle-
almente com o mercado 
lícito e não são sujeitos 
a controles, podendo 
causar danos à saú-
de dos consumidores”, 
destaca a Receita.

Uma das vítimas que teria 
sido torturada, Douglas de 
Matos, disse em depoimen-
to que foi sequestrado na 
quinta-feira (1º), por volta 
das 22h, quando estava na 
avenida Otávio Braga de 
Mesquita, tendo sido aborda-
do por quatro homens que 
estavam em um veículo de 
cor preta armados com uma 

pistola. Os indivíduos coloca-
ram um capuz em Matos e o 
colocaram no porta malas e 
o levaram ao cativeiro onde, 
segundo a vítima, havia 
dez indivíduos, sendo cinco 
integrantes do PCC. 

Matos já teria sido levada 
para o tribunal do crime em 
2014. Já a segunda vítima, 
Silva, teria afi rmado a polícia 

que atualmente está moran-
do na cidade de Ilha Bela, 
e que esta em liberdade 
condicional. Silva alegou 
ainda que estava na frente 
da comunidade quando teria 
sido chamada por alguns in-
divíduos, que o levaram para 
um barraco, onde estariam 
os torturados agredindo um 
homem. As duas vítimas, 

segundo a polícia, disse-
ram que não faziam parte 
de nenhuma organização 
criminosa, porém, teriam sido 
torturadas por integrantes da 
facção com coronhadas, so-
cos e até uma picareta. Silva 
e Matos foram conduzidos 
para o Hospital Municipal de 
Urgência (HMU), onde foram 
medicados e liberados. 

Uma das vítimas foi sequestrada na avenida Otávio Braga de Mesquita 
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EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 
26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 409.098, de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 08, da 
matrícula 124.617, relativa ao Imóvel situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1451, 
Apartamento 12 – Tipo 03, Edifício Atlanta (B1), integrante do Condomínio Residencial 
Fatto Sport, bairro do Cocaia, Guarulhos / SP, serve-se do presente para promover a 
Intimação por Edital dos devedores fi duciantes GENILDO THOMAZ DA COSTA, CPF 
160.937.418-50 e MARIA DAS VITORIAS BATISTA DA COSTA, CPF 257.588.148-06, para 
fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos 
em atraso, tendo em vista que os devedores fi duciantes GENILDO THOMAZ DA COSTA e 
MARIA DAS VITORIAS BATISTA DA COSTA encontram-se em local incerto ou não sabido.  

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 15/10/2018, corresponde a R$ 
139.824,70 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta 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$ 
2.238,90. 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 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1451, Apartamento 12 – Tipo 03, Edifício 
Atlanta (B1), integrante do Condomínio Residencial Fatto Sport, bairro do Cocaia, 
Guarulhos / SP, em favor da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos 
termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.  
 

Guarulhos, 06 de novembro de 2018.
Primeira Publicação                          

As apostas para a 10ª 
edição da Mega da Virada, 
sorteada no dia 31 de de-
zembro, começam nesta 
segunda-feira (5), com es-
timativa de prêmio de 200 
milhões para quem acertar 
os seis números. As apos-
tas podem ser feitas até às 
19h horas do próprio dia 31.

Neste concurso, por ser 
uma edição especial, o 
prêmio principal não acu-
mula. Caso não haja apos-
tas premiadas com seis 
números, o valor será divi-

dido entre acertadores de 
cinco números (quina), e 
assim sucessivamente.

A aposta simples custa 
R$ 3,50. Quem quiser au-
mentar as chances de ga-
nhar também pode fazer 
um Bolão Caixa, no valor 
mínimo de R$ 10, com cada 
cota de no mínimo R$ 4. 
É possível fazer bolão de 
2 a 100 cotas. Também é 
possível comprar cotas de 
bolão organizado pelas lo-
téricas.

As apostas podem ser 

feitas com volantes espe-
cíficos da Mega da Virada 
nas lotéricas e também 
no Portal Loterias Online. 
Clientes da CAIXA que têm 
acesso ao Internet Banking 
Caixa podem fazer suas 
apostas por meio do apli-
cativo. A assessoria da Cai-
xa fez uma estimativa que 
mostra que, se o prêmio for 
para apenas um apostador 
e ele aplicar todo o valor 
na Poupança da Caixa, re-
ceberia R$ 743 mil em ren-
dimentos mensais.

Apostas para a Mega da Virada estão 
abertas e vão até 31 de dezembro

Ao anunciar o ex-mi-
nistro de Dilma, Gilberto 
Kassab (PSD) para a Casa 
Civil e seu vice, Rodrigo 
Garcia (DEM), para a ar-
ticulação de governo, o 
governador eleito de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
prometeu reduzir secre-
tarias e fazer um governo 
“mais enxuto e focado”.

Em coletiva de im-
prensa, o tucano falou 
em diminuir custos de 
comissão e dar um novo 
desenho institucional à 
gestão. Uma das pastas a 
serem criadas, de acordo 
com Kassab, é a Secreta-
ria do Interior.

Réu em uma ação por 
improbidade administra-

tiva e acusado de ter re-
cebido R$ 21 milhões via 
caixa dois na campanha 
à Prefeitura de São Paulo 
em 2008, Kassab disse 
que as acusações contra 
ele são “infundadas” e foi 
defendido por Doria. 

“Não há juízo final (so-
bre Kassab). Não gera ne-
nhum tipo de problema. 
Ele foi um apoiador de 
nossa candidatura desse 
a primeira hora”, afirmou 
o governador eleito du-
rante a entrevista.

Rodrigo Garcia, por 
sua vez, passará a fazer 
a articulação de gover-
no, mas Doria disse que 
a pasta será extinta. Se-
gundo Garcia, a extinção 

está sendo analisada juri-
dicamente. O vice eleito 
afirmou ter conversado 
com o atual governador, 
Márcio França (PSB), e 
disse que a primeira reu-
nião de transição pode 
ocorrer entre esta segun-
da e Terça-feira (dias 5 e 
6). 

A coletiva contou com 
uma “plateia” de aliados. 
Estavam o presidente da 
Assembleia Legislativa 
de São Paulo, Cauê Ma-
cris (PSDB), além dos de-
putados estaduais paulis-
tas Marco Vinholi (PSDB), 
Delegado Olim (PP) e 
Fernando Capez (PSDB) 
e do deputado federal 
Vanderlei Macris (PSDB).

Doria anuncia ex-ministro 
de Dilma e promete reduzir 
secretarias em São Paulo

Renato S. Cerqueira/AE
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[ bloco de notas ]

Novembro Negro busca despertar 
a consciência e reflexão

O tradicional Novembro 
Negro pretende cons-
truir simbolicamente uma 
imagem positiva sobre a 
população negra, disse-
minando sua riqueza na 
produção de conheci-
mentos, artes e cultura. 
Dessa forma, a Secretaria 
de Direitos Humanos, por 
meio da Subsecretaria de 
Igualdade Racial, organiza 
uma programação com 
atividades formativas, edu-
cacionais, culturais e foco 

em políticas públicas, com 
o objetivo de desconstruir 
estereótipos e preconcei-
tos sobre as populações 
negras.

A abertura ofi cial do 
Novembro Negro será por 
meio de um amplo debate 
que será realizado na sede 
da Secretaria Municipal de 
Justiça (av. Salgado Filho, 
494 Centro), dirigido para 
procuradores, advogados, 
estudantes de direitos e 
interessados na temática.

[ bloco de notas ]

Na quinta-feira (1º), du-
rante a 4ª Edição da Festa 
da Família, na EPG Patrícia 
Galvão-Pagu, no Cabuçu, 
foi realizada a entrega 
de uma cadeira de rodas 
adaptada para um aluno 
da unidade escolar. Parce-
ria com o Colégio Autên-
tico, por meio da Cam-
panha solidária Lacre do 
Bem, professores, alunos 
e famílias participaram da 
arrecadação de lacres de 
latinhas de alumínio para 
essa conquista.

Iniciativa das professo-
ras Solange Sanchez e 
Andressa Reis, a entre-

ga da cadeira veio da 
necessidade de assegurar 
a qualidade de vida e a 
acessibilidade do aluno 
Arthur Hernandez Damas-
ceno, que possui paralisia 
cerebral. “Quando fi camos 
sabendo do projeto no 
Colégio das nossas fi lhas, 
eles não sabiam quem 
poderia ser benefi ciado, 
a partir daí sugerimos o 
nosso aluno Arthur para 
ganhar a cadeira de rodas. 
É com a união de todos 
que atingimos nosso alvo 
e o melhor para a vida 
do nosso aluno.”, contou 
Solange Sanchez.

EPG Patrícia Galvão-Pagu entrega 
cadeira de rodas para aluno em festa

Defesa Civil deflagra Plano Verão 
em Guarulhos até março de 2019

Após oito meses de pre-
paração, o Plano Preven-
tivo de Proteção e Defesa 
Civil (PPPDC), denominado 
por Plano Verão, entrou em 
vigor nesta quinta-feira (1º), 
se estendendo até março 
de 2019,  com a missão de 
dotar as equipes técnicas 
de instrumentos de aten-
ção e ação em situações 
de risco iminente nas áreas 
de maior vulnerabilidade 
da cidade, a fi m de reduzir 
a possibilidade de perdas 
de vidas e materiais duran-
te a temporada de chuvas. 

Nesse período, a Prefei-
tura de Guarulhos coloca 

em prática estratégias 
de acompanhamento do 
índice de chuvas e pronto 
atendimento de ocorrên-
cias. O coordenador inte-
rino da Defesa Civil, major 
Israel Soares, alerta sobre 
as anomalias climáticas 
que podem infl uenciar o 
verão da cidade. “Nesse 
ano podemos ser afetados 
pelo El Niño, portanto exis-
te a possibilidade de um 
regime de chuvas intensi-
fi cado. Nossa equipe está 
motivada, pois é constan-
temente requalifi cada com 
muitos treinamentos e 
atualizações”, afi rma.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

em Guarulhos até março de 2019
DivulgaçãoDivulgação

[ transparência ]

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

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

CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Contratação de empresa especializada na construção da 
Creche Izolina Alves David e Andromeda – 12ª medição, 
com fornecimento de material e equipamento.
VALOR: R$ 1.135.814,76

CENTRAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E 
CONSTRUÇÕES LTDA
Contratação de empresa para construção de equipamento 
educacional – 19ª medição das obras da Creche Vila Alzira 
e Creche Vila Galvão, com fornecimento de material e 
equipamento.
VALOR: R$ 712.325,18

CEAZZA DISTRIB. DE FRUTAS, VERDURAS E 
LEGUMES LTDA
Fornecimento de hortifrutigranjeiros.
VALOR: R$ 576.480,03

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA MARIS
Gestão compartilhada para execução de serviços de aten-
ção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários 
do SUS/Guarulhos à título de subvenção social conforme 
lei municipal n.º 7607/2017 de 22/12/2017. Convênio nº 
0322/2017
VALOR: R$ 500.000,00

G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de integrados de impressão, reprografi a corpora-
tiva e gerenciamento eletrônico de documentos, por meio 
de disponibilidade de equipamentos com a devida manu-
tenção preventiva, corretiva, softwares e suprimentos.
VALOR: R$ 244.858,77

COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Fornecimento de suplemento alimentar em pó.
VALOR: R$ 67.738,56

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA 
– EIRELI EPP
Café torrado e moído.
VALOR: R$ 47.304,00

ELI LILLY DO BRASIL LTDA
Fornecimento de Humulin N 100UI.
VALOR: R$ 42.800,00

DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas 
d’àgua e de reservatórios.
VALOR: R$ 33.639,46

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Fornecimento de Ciprofl oxacino
VALOR: R$ 24.990,75

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Município 
publicado no dia 01 de novembro de 2018.

As novas turmas do Cen-
tro de Treinamento e Mão 
de Obra (CTMO) iniciam 
suas aulas com 420 alunos 
matriculados. Hoje, no Sa-
lão de Artes do Adamastor 
Centro, aconteceram, em 
dois horários, as cerimô-
nias de aula inaugural, em 
que foram apresentados 
aos alunos a estrutura dos 
cursos, equipe pedagógica 
e coordenadores.

As próximas turmas serão 
dos cursos de Estética e 
Imagem Pessoal, Antenista, 
Telhadista, Robótica, Mon-
tagem e Manutenção de 
Computadores, Instalador 
de Monitoramento, Opera-
dor de Injetora, Auxiliar de 
Almoxarifado, Operador de 
Rastreamento, Boas Práticas 
na Industria Farmacêutica e 
Cosmética, Web Design, Co-
lorista Industrial e Porteiro.

A última terça-feira (30) foi 
um dia muito especial para 
Dhyeson Silva Cunha, de 23 
anos. Além de receber seu 
certifi cado pela conclusão 
do curso de Marketing e 
Vendas, realizado no Centro 
de Treinamento e Mão de 
Obra (CTMO), foi o dia em 
que recebeu a notícia de que 
havia sido selecionado para 
uma vaga de emprego, após 
10 meses desempregado.

Cunha foi o responsável 

por escrever, com o auxílio 
do professor, a peça teatral 
apresentada na formatura, 
cujo o tema foi como se 
portar em uma entrevista de 
emprego, focando em como 
as vestimentas, currículo e 
preparação em geral são 
aspectos importantes para 
conseguir uma colocação no 
mercado de trabalho e afi r-
ma que esse conhecimento 
o ajudou muito no processo 
de seleção. 

Novas turmas do CTMO iniciam 
aulas com mais de 400 alunos

Aluno do CTMO é selecionado para 
emprego no dia da formatura
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Guarulhense pagou mais de R$ 1,1 bilhão em 
impostos; número nacional chega a R$ 2 tri

O contribuinte de Guaru-
lhos já pagou mais de R$ 
1.109.000.000,00 em taxas 
e tributos neste ano. O 
número estampa o painel do 
Impostômetro, na fachada 
da Associação Comercial e 
Empresarial de Guarulhos, 
no Bom Clima, e chama 
atenção das pessoas para a 
pesada carga tributária. Este 
é o valor que saiu do bolso 
do guarulhense para pagar 
impostos. E que poderia, por 
exemplo, pagar mais de 6,3 
milhões de bolsas família ou 
construir quase 30 mil casas 
populares.

E esse peso não é exclu-
sividade do guarulhense. 
Muito pelo contrário. Em São 
Paulo, na sede da Associa-

ção Comercial de São Paulo, 
o painel vai atingir, às 9h45 
desta terça-feira, 6/11, nada 
menos que R$ 2 trilhões em 
impostos pagos em todo o 
território nacional. O valor 
será ultrapassado muito an-
tes do que em 2017, quando 
esse montante foi mostrado 
no dia 6 de dezembro, o 
que deixa claro a rapidez da 
“mordida do leão”.

A estimativa para arreca-
dação total em 2018 é de 
R$ 2,388 trilhões (contra R$ 
2,172 trilhões no ano pas-
sado). “A arrecadação está 
subindo, porém fecharemos 
o ano com défi cit de mais 
de R$ 100 bilhões. Por isso a 
equipe econômica do próxi-
mo governo precisa focar no 

controle das contas públicas, 
manter o teto dos gastos e 
estimular a privatização de 
empresas estatais, diminuin-
do o tamanho do Estado”, 
comenta Alencar Burti, 
presidente da ACSP e da 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp).

Segundo o presidente 
da ACE-Guarulhos, William 
Paneque, a entidade não é 
contra o imposto, mas sim 
a forma com a qual ele é 
revertido em serviços públi-
cos de qualidade. “O painel 
do impostômetro serve de 
alerta para que a população 
cobre um retorno efetivo do 
montante de tributos que ela 
paga aos governos”, afi rma.

IMPOSTÔMETRO: Painel do Impostômetro está na frente do prédio da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, no bairro Bom Clima, ao lado do Paço
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[ horóscopo ]

À Procura da Felicidade

Um Plano Brilhante

Globo, 15h08 The Pursuit 
Of Happyness. EUA, 2006. 
Drama. Direção: Gabriele 
Muccino. Com Will Smith, 
Jaden Smith. Vendedor tor-
na-se um sem-teto por con-
ta de uma sequência de ne-
gócios ruins. Ele luta para 
educar, sozinho, o filho pe-
queno e vencer a competi-
ção por um emprego.

SBT, 23h15 The 
Love Punch. Fran-
ça/Inglaterra, 2013. 
C o m é d i a . D i r e -
ção: Joel Hopkins. 
Com Pierce Bros-
nan, Emma Thomp-
son. O charmoso 
Richard, divorciado 
há algum tempo de 
Kate, curte a vida e 
suas muitas namo-
radas. Ao desco-
brir que foi vítima 

de um golpe de um 
investidor francês, 
o que comprome-
teria sua planejada 
aposentadoria e de 
sua família, ele só 
vê uma saída: fazer 
o acerto pessoal-
mente. Ele conven-
ce Kate a acompa-
nhá-lo até a França 
e lá, vivem anima-
das e arriscadas 
aventuras.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 32

Unidade
Astro-
nômica
(sigla)

Por (?):
pelas re-
dondezas

"Zorra (?)",
programa 
humorís-
tico (TV)

Altar-(?),
o princi-
pal de u-
ma igreja

A segre-
gação ex-
pressa no
apartheid

Guia
espiritual 
comum 
na Índia

Baralho 
da car-
tomante

(?)-man,
jogo de
video-
game

Otis
Redding, 
cantor 

dos EUA
Fiscaliza-

ção da
segurança

pública

A democra-
cia mais
populosa
do mundo

(?) diges-
tivo: liga
a boca 
ao ânus

Desafio
constante

para o
surfista

Relações
Interna-
cionais
(sigla)

A energia
necessá-
ria à fo-

tossíntese

Nair de
Tefé, cari-
caturista
brasileira

1a pessoa da Santís-
sima Trindade (Rel.)

Os quartos, 
em uma casa

No de 2012
morreu

Niemeyer
Densa

Local de
filmagens

Dar (?)
luz: parir

Polônio
(símbolo)
Caneta, 

em inglês

Estado
nortista

Os irmãos
xifópagos

Roedor de
esgotos
Iguaria
natalina

Ultraleve sem 
motor (sigla)

Moeda 
da Itália

"Vida", em
"biologia"

Cesto usado por
pescadores (bras.)

Recurso do Facebook para
demonstrar apoio à causa gay

por meio
do avatar

O ponto culminante
do país, situa-se no
Amazonas, quase na
fronteira venezuelana

Os talibãs, pela visão
extrema da religião

Cofundador da
Microsoft (Inform.)

Parte
aérea de
plantas

Movimento
artístico

de Oswald
de

Andrade

Sufixo de
"londrina"
Ildi Silva,

atriz

FOFI

PAUBRASIL
INIUQAT
CAULEMOR

TOTALBIO
DIGURUD

RACIALRATO
ANOTPARA

ESPESSAOR
BAINAC

POLICIAMENTO
INSETRI

ONDASOLAR
PAIPENTI

APOSENTOS

3/ina — pen. 5/trato. 7/samburá. 8/siameses. 9/pau-brasil. 16/filtro do arco-íris.

[ novelas ] 

virgem

Você está entusias-
mado e de bom humor. 
Você está desfrutando 
de uma atmosfera agra-
dável e amigável. Você 
está dinâmico, com 
grande energia mental 
neste momento, que é 
ajudada pela sua moral 
e permite refinar seus 
projetos.

Todo mundo vai 
parecer particularmente 
ocupado para você 
hoje, mas a calma vai 
deixar você aproveitar 
ao máximo os prazeres 
da vida. Seus níveis de 
energia estarão para 
cima e para baixo mais 
do que nunca.

Outras pessoas vão 
ver que você está sen-
do mais sério do que o 
habitual, elas admiram 
isso. Você precisa beber 
mais água e mover o 
corpo para obter a sua 
energia de volta - isso 
vai ajudar a limpar sua 
mente, também.

Você terá a chance de 
ver certas promessas 
serem realizadas e 
vai ter orgulho de si 
mesmo e do que você 
fez. Não gaste muito 
tempo falando sobre os 
problemas de saúde de 
algumas pessoas, você 
vai parecer hipocon-
dríaco.

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

ão leve tudo tão a 
sério. Você leva tudo 
ao pé da letra, o que é 
uma pena. Você está 
esgotando suas ener-
gias. Modere-se antes 
de não saber mais o 
que pensar. Isso o deixa 
mais agitado.

Hoje é um dia impor-
tante para fazer escolhas 
pessoais. As emoções 
estarão em alta! Os 
excessos sensuais po-
deriam facilmente levá-lo 
ao cansaço intenso... 
Cuide-se mais, você está 
abusando da sorte.

Você saberá como 
lidar com os problemas 
das pessoas que o 
cercam. Cuidado para 
não ser muito áspero 
com os conselhos 
que der. Você está 
controlando melhor sua 
sensibilidade e seus 
níveis de energia estão 
aumentando.

Você não deve ser 
perturbado pela agita-
ção em torno de você. 
Mantenha-se focado 
em seus objetivos. Você 
está se sentindo, em 
geral, em boa forma 
novamente e vai ser 
mais fácil abandonar um 
mau hábito.

Você achará mais fácil 
lidar com os obstáculos 
e saberá, em especial, 
como evitar os outros. 
Você está colocando 
toda a sua energia em 
ação construtiva. Pense 
em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio.

Sua casa vai ser o 
foco central. Agora 
é a hora de fazer os 
pequenos trabalhos que 
estão à espera. Você 
precisa ficar longe do 
barulho e da agitação 
para recuperar seus 
níveis de energia. Um 
descanso deste tipo 
seria bem-vindo.

Você terá, naturalmen-
te, maneiras de evitar 
problemas e de estabe-
lecer seus limites. Seus 
níveis de energia estão 
melhorando, mas tenha 
muito cuidado para 
não causar a si mesmo 
estresse mental por se 
envolver em discussões 
acaloradas.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Úrsula, Flora e 
Bárbara incentivam 
Talíssia a conversar 
com Marcos. Mar-
celo e Leonor se 
beijam e Dandara 
não gosta. Marcelo 
tenta conversar 
com Dandara, e 
Leonor diz que a 
menina precisará 
de tempo para 
aceitar o romance 
dos dois. Rosália e 
Pérola admiram a 
disposição de Már-
cio em aprender a 
cozinhar.

Espelho da Vida
Tonho amea-

ça Américo, que 
decide ficar em 
Rosa Branca. 
Isabel reclama 
ao ver Edméia/ 
Grace com Priscila. 
Isabel briga com 
Edméia/ Grace por 
ouvir sua conversa 
ao telefone. Cris 
apresenta Américo 
para o elenco como 
seu pai e Alain não 
gosta. Edméia/ Gra-
ce tenta aconselhar 
Alain, que se afasta 
rapidamente.

O Tempo 
Não Para

Emílio ameaça 
Marocas. Betina 
contrata Igor. Elza 

confessa que esta-
va mancomunada 
com Emílio e aceita 
se unir a Carmen e 
Vanda para desco-
brir as armações do 
advogado. Cecílio 
resgata um dos 
colchões que Co-
ronela incendiou, 
sem saber que era 
de Teófilo. Todos 
ficam consternados 
quando Marocas 
comunica que dei-
xará a Miudeza.

Segundo Sol
Últimos capítu-

los. Resumos não 
divulgados pela 
emissora.

Jesus
Jesus diz que os 

apóstolos partirão 
para suas missões 
de dois em dois. 
Longinus avisa 
que os rebeldes 
queimaram as ma-
deiras do palácio. 
Petrônius então 
avisa que a crucifi-
cação de Ami será 
adiada. Edissa re-
encontra Deborah 
e elas se abraçam, 
emocionadas. Ami 
descobre que a cru-
cificação foi adiada. 
Petronius chama 
Goy para um treino 
de espadas. Barra-
bás conversa com 
Adela e confessa 
ter sido o responsá-

vel pela destruição 
das madeiras.

Chiquititas
Pata mostra pra 

Vivi que MC Gui lhe 
adicionou na rede 
social. Vivi diz para 
a amiga que con-
tará pra Duda que 
o MC Gui está afim 
da Pata. Helena 
conhece Ernestina 
no orfanato. Simão 
leva uma cartilha 
com letras do 
alfabeto para que 
Valentina consiga 
se comunicar com 
ele na clínica.

As Aventuras 
de Poliana

Ao ir até o quarto 
de Poliana, João 
muda sua foto no 
mural de lugar. Fili-
pa conta para Ruth 
que Salvador está 
fazendo o mapa 
nasal dos alunos. 
Débora telefona 
para Marcelo e 
avisa que João 
fugiu do Conselho 
Tutelar. Sophie 
ouve. Afonso dá 
carona para Poliana 
até sua casa.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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APTO PRAIA GRANDE 
98 M², 2 Dorms (1suite), sala 2 

amb, coz americana, 2 wcs, área 
de serv, sacada envidraçada, 

garagem coberta, ar cond, apto todo 
mobiliado R$300.000 , Ac troca por 

Apto em Guarulhos REF :02.

APTO COCAIA
1 Dorm grande, sala, coz, wc, 

area de serv, garagem coberta, 
reformado, acabamento de 

primeira, mobiliado  R$180.000 
REF: 02.

TERRENO IGARATÁ
1.000m². R$40.000/ Aceita carro 
R$20.000+parcelas. REF:DANIEL.

TERRENO NO CABUÇU
Para chácara, 800 M², PLANO 
CERCADO R$40.000 REF: 02.

CHÁCARA GUIABA-NAZARÉ 
PAULISTA

15.000 M², Cercada, casa em 
construção, riozinho nos fundos, Doc 

Ok R$150.000 AC Carro REF 02.

CHÁCARA SANTA ISABEL 
10.000 M² Com casa em construção 

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

TERRENO BELA VISTA
340m² com 1 casa de 3 dorms, 1 
galpão de 160m², 1 sobrado em 
construção. Excelente localização 
R$560.000.( Aceita Imóvel valor 

baixo), REF:02

TERRENO JD. MARIA DIRCE
 PRÓX A DUTRA, 321 M² R$270.000 

REF: Daniel

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

REF:DANIEL

ÁREA  INDUSTRIAL  BONSUCESSO
810M²  30 X 27. (ACEITA 

PERMUTA) R$ 700.000  REF: 
DANIEL.

GALPÃO CUMBICA 
500 M² R$5.000,00 REF: DANIEL 

CASA JD. BELA VISTA
1 Dorm, sala, coz, área de serv, 

wc, R$500,00 REF: 02

CASA VL FLORIDA 
3 Dorms (1 suite) sala, coz, 2 
wcs, área de serv, quintal, 4 

vagas de garagem R$ 1.300,00 
REF: 02.

CASA JD. BELA VISTA 
2 Dorms, sala, coz, área de serv, 

wc, R$800,00 REF :02.

APTO SALGADO FILHO
2 dorms, sala ,cozinha,wc,Área 

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

GALPÃO CIDADE SATÉLITE
600m² Cidade Satélite. R$7.700 

REF: DANIEL

Tenho vários imóveis para trocas:
 Terreno/ Casas/ Sobrados/ Aptos/

Chácaras e na praia. REF: 02.

Temos vários imóveis para 
renda em várias regiões REF: 02.

SOBRADO MONTE CARMELO
5x25, 2 dorms (2 suítes), sala, 
cozinha, 2 wc, área de serviço, 
garagem, R$ 270,000. REF:02

 
CASA JD. CUMBICA

Cond. Fechado 50 m², 2 Dorms, 
sala, coz, wc, área de serv, garagem, 
ótima localização, documentação ok. 

R$150.000 REF: 02

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

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

DOC OKR$370.000 REF: 02

CASA TÉRREA BELA VISTA
7,5 X 28 =210M², 2 

Dorms,sala,coz, wc,área de serv, 
quintal.R$370.000 REF 02.

CASA PRAIA GRANDE 
346 M², 3 Dorms (1 suíte), sala,coz, 

3 Wcs, Area de serv, quintal, 
churrasqueira, piscina,6 vagas de 
garagem, R$380.000 Aceita troca 
por chácara/ sitio/ou imóvel em 

Guarulhos, Doc Ok REF: 02.

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

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

REF: Daniel

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

530,000 REF/DANIEL

APTO PARAISO 
2 Dorms, sala, coz, área de serv, 
wc, garagem, lazar completo R$ 

160.000 Ac Financiamento REF: 02

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

Ref: Daniel

APTO BELA VISTA
2 Dorms, sala,coz, wc, área de 
serv, garagem , lazer completo 

R$220.000 REF 02.

APTO PARAÍSO 
55 M², 2 Dorms, sala,coz, wc, 

area de serv, garagem, entrada 
de R$60.000 + Parcelas, lazer 

completo REF :02

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

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

APTO BELA VISTA
2 Dorms, sala, coz, area de 

serviço, garagem, lazer completo 
R$80.000 de entrada + parcelas 

de R$ 836,00 REF 02

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS

APARTAMENTO

TERRENOS

VENDA  E ALUGUEL
94783-1669

WHATSAPP
Fone: 2279-3327 IMÓVEIS À VENDA

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

SALA, COZINHA 
E WC, PONTO 
COMERCIAL 

COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 
04 VAGAS DE 

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

FIXAS. TROCO POR 
APTO.

SÍTIO 20 MIL M² 
ESTRADA RIO 

ACIMA NAZARÉ 
PTA. COND. CASA, 

GALPÃO, LUZ, 
PISCINA, CAMPO DE 
FUTEBOL, CORREGO 

NA DIVISA À 200 
MTS DO ASFALTO, 
COM ESCRITURA 

REGISTRADA, PREÇO 
R$ 420.000,00, 

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

EM 72X FIXAS

CASA ITAQUA
02 QUARTOS,SENDO 

01 SUITE, SALA, 
COPA, COZINHA, 2 

VAGAS DE GARAGEM, 
MURADA, PORTÃO 
AUTOMÁTICO, FINO 

ACABAMENTO 
LOCAL, RUA PEREIRA 

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

PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA, SALDO 

EM 60X FIXAS OU 
FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO.

CASA BAIRRO 
SÃO JOÃO, 

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

48 M², ERA SALÃO 
DE CABELEIREIRO, 
COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 
ESTRADA DO 
SABOÓ, 358. 
PREÇO R$ 

240.000,00 A VISTA 
OU COM 50% DE 
ENTRADA, SALDO 

EM 60X FIXAS.

CASA  
JD LENIZE 

DE 02 
DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, 

SALÃO 
COMERCIAL C/ 
FRENTE PARA 

AV. SITIO NOVO, 
Nº 160, EM 
FRENTE A 

ESCOLA, PREÇO 
R$ 200.000,00, 

TROCO POR APTO.

CASA JD. REGINA, 
REGIAO DO JD SÃO 
JOAO, CONTENDO 05 

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

DE GARAGEM, 
ESCRITURA 

REGISTRADA, PREÇO 
R$ 400.000,00, 

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

APTO.

03 CASAS 
JD CABUÇU, 

DE 02 CÔMODOS 
CADA E WC, 

ASFALTO, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, 

TERRENO 
MEDE 5X67, 

DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA 

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

DE PAGAMENTO.

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

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

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

PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA OU 
FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO.

SOBRADÃO 
JD. SÃO PAULO, 

03 QUARTOS, 
SALA, COZINHA 
E BANHEIROS, 

TERRENO MEDE 
10X28, EXCELENTE 
PONTO P/ CLÍNICA 
MÉDICA, DENTISTA, 

RUA SARUTAIA, 
591, PREÇO 
580.000,00, 

PARCELO E ACEITO 
APTO P/ PGTO.

JD. SANTA EMILIA, 
02 CASAS - 1º 

DE 02 COMODOS 
E BANHEIRO, 2º 

COM 03 COMODOS 
E BANHEIRO, 

TERRENO MEDE 
7X22, COM 
ESCRITURA, 

PLANO E MURADO 
2 VAGAS DE 

GARAGEM, PREÇO 
R$ 220.000,00, 
PARCELO COM 

50% DE ENTRADA, 
SALDO EM 60X 

FIXAS. TROCO POR 
APTO.
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Carlos Alberto dos Anjos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Aracaju (Reg. 7º Ofício), SE no 
dia dezoito de abril de mil novecentos e 
sessenta e sete (18/04/1967), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Gercino Marinho Santos 
e de Miralda Roque dos Anjos.
Luciene Cabral dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Siriri, 
SE no dia vinte de agosto de mil novecen-
tos e setenta e um (20/08/1971), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Onias Santos e 
de Marlene Cabral dos Santos 

Thiago Alberto da Silva Cezar, estado 
civil solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de software, nascido em Subdistrito Vila 
Nova Cachoeirinha, São Paulo, SP no dia 
trinta de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (30/07/1984), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Alberto Pereira Cezar e de 
Zuleika Bueno da Silva.
Angélica de Souza Rodrigues, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia onze de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(11/04/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Milton Rodrigues e de Marilene de Souza 
Rodrigues 

Elias Pereira da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão engenheiro de redes, nas-
cido em Distrito Guaianases, São Paulo, 
SP no dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e oitenta e oito (23/10/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Pereira da Silva e de Ma-
ria Dalva da Silva.
Evelyn do Nascimento Hissa, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
sete de julho de mil novecentos e noventa 
(27/07/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Carlos Hissa e de Maria Marcia 
Ferreira do Nascimento Hissa 

Valfran Correia Sousa, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Itabuna (Reg. Vitoria da Conquista, 2º Ofí-
cio), BA no dia dezoito de outubro de mil 
novecentos e setenta e seis (18/10/1976), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de João Valfredo 
Sousa e de Iraci Correia Santos.
Luiza Aparecida Bedana, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dois de 
março de mil novecentos e oitenta e oito 
(02/03/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luiz Vitorio Bedana e de Francisca Paula 
Bedana 

Edivan Valentim Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de empilha-
deira, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (14/02/1982), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Edisio Guilherme da 
Silva e de Genivalda da Silva.
Iracema da Cruz de Jesus, estado civil 
solteira, profi ssão analista administrativo, 
nascida em Xique Xique, BA no dia dois 
de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(02/01/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José da Cruz de Jesus e de Maria Xavier 
dos Santos 

Otávio de Mattos, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente, nascido em Distrito Ira-
puã, Quinta do Sol, PR no dia dezoito de 
maio de mil novecentos e sessenta e qua-
tro (18/05/1964), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Miguel Licério de Mattos e de Mirtes 
Ferreira de Mattos.
Marcia Conde Lopes, estado civil di-
vorciada, profi ssão artesã, nascida em 
São Paulo (Tucuruvi), SP no dia quinze 
de março de mil novecentos e sessenta 
e cinco (15/03/1965), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Emilio Lopes e de Audinéia 
Conde Lopes 

Marcos Antonio da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Juquitiba, SP no dia sete de novem-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(07/11/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mariano Antonio da Silva e de Eunice Re-
gina da Silva.
Juliana Castro Valadares, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária pública 
municipal, nascida em Subdistrito Belen-
zinho, São Paulo, SP no dia vinte e um 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (21/02/1984), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Vivaldo Valadares e de Sidneia de 
Castro Valadares 

Daniel Monteiro dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado, nascido 
em Guarulhos, SP no dia oito de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(08/12/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Paulo dos Santos e de Adriana Mon-
teiro dos Santos.
Rosângela Maria Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia sete de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(07/02/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ronaldo José Pereira e de Ângela Maria 
Pereira 

Marcelo de Jesus Reis, estado civil 
solteiro, profi ssão fi scal de prevenção 
de perdas, nascido em Subdistrito Bra-
silândia, São Paulo, SP no dia quatro 
de janeiro de mil novecentos e setenta e 
nove (04/01/1979), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Altamiro Reis e de Isaurina Rosa 
de Jesus.
Tânia Aparecida de Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de abril de mil novecentos e noventa 
(25/04/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Pedro Sebastião de Sousa e de Maria 
Santa Ribeiro 

Marcos Vinicius Santos Camargo, es-
tado civil solteiro, profi ssão assistente de 
expedição, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e seis de novembro de mil no-
vecentos e noventa e sete (26/11/1997), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José Be-
nedito Camargo e de Nadir dos Santos 
Camargo.
Alany Franciely Rodrigues dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quatro de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
nove (04/02/1999), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Flavio Ferreira dos Santos e de 
Ana Maria Rodrigues 

Camila Mendes Lima, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica de segurança do 
trabalho, nascida em Subdistrito Cerquei-
ra Cesar, São Paulo, SP no dia nove de 
maio de mil novecentos e noventa e dois 
(09/05/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Aparecido Pereira Lima e de Suzi 
Aparecida Mendes Pereira Lima.
Muriel Gaspar Ribeiro Neto, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrati-
vo, nascida em Subdistrito Cambuci, São 
Paulo, SP no dia cinco de abril de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (05/04/1984), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Gilmar Ribei-
ro Neto e de Rosemari Gaspar Ribeiro 
Neto 

Kayque Coelho dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Teixeira de Freitas, BA no dia cinco de 
abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(05/04/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ilanio Barbosa dos Santos e de Katiene 
Souza Coelho dos Santos.
Camila Fernandes Costa, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatro de setem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/09/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Éden Wilson Ferreira Costa e de Margari-
da de Jesus Fernandes 

Danilo Pereira Miranda, estado civil 
solteiro, profi ssão projetista, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia trinta de novembro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (30/11/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Roberto Carlos 
Costa Miranda e de Rosana Alves Pereira 
Miranda.
Amanda Campos Martins, estado ci-
vil solteira, profi ssão dentista, nascida 
em Subdistrito Jardim Paulista, São 
Paulo, SP no dia dezessete de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e cinco 
(17/02/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jose Antonio Martins e de Alexandra Fer-
reira Campos 

Michael Augusto Torri de Carvalho, 
estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia trinta e um de outu-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(31/10/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Silvio Augusto Crispim de Carvalho e de 
Claudineia Torri.
Simone Gomes de Assis, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), SP no 
dia trinta de maio de mil novecentos e no-
venta e seis (30/05/1996), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Edgar Silvestre de Assis e de 
Telma Gomes Ferreira 

Luiz Ferreira Gomes, estado civil divor-
ciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Vitória de Santo Antão, PE no dia primeiro 
de dezembro de mil novecentos e cin-
quenta e cinco (01/12/1955), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Manoel Ferreira Gomes 
e de Creuza Benedito do Carmo.
Maria José do Nascimento, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Vitó-
ria de Santo Antão (Reg. Distrito Pirituba), 
PE no dia quatorze de janeiro de mil no-
vecentos e sessenta e oito (14/01/1968), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Guilher-
me do Nascimento e de Ivanise Germano 
do Nascimento 

Roberto Miyaki, estado civil divorciado, 
profi ssão taxista, nascido em Guarulhos, 
SP no dia dezoito de outubro de mil no-
vecentos e setenta e cinco (18/10/1975), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Miyaki e 
de Regina Miyaki.
Luciane Buriola Cavalcante dos San-
tos, estado civil viúva, profi ssão profes-
sora, nascida em Carapicuiba, SP no dia 
vinte e cinco de julho de mil novecentos 
e setenta e dois (25/07/1972), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio Cavalcante e de 
Inês Buriola Cavalcante 

Renato Ferreira Barboza, estado civil di-
vorciado, profi ssão guarda civil municipal, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de março de mil novecentos e oitenta 
e três (22/03/1983), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Barboza Filho e de Joselita 
Ferreira Barboza.
Pamela Aparecida Vergino de Oliveira, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionis-
ta, nascida em Distrito Guaianases, (Reg. 
Distrito Itaim Paulista), São Paulo, SP no 
dia dezessete de julho de mil novecentos 
e noventa e cinco (17/07/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Lourival Bizerra de 
Oliveira e de Debora Aparecida Vergino 

Felipe Jose da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Itaquitinga, PE no dia sete de 
junho de mil novecentos e noventa e dois 
(07/06/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José João da Silva e de Severina Ramos 
dos Santos Silva.
Larissa Ferreira Miranda, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (23/04/1996), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Orlando Rodrigues Miranda e de 
Mailda Ferreira da Silva 

Ana Gottlieb Sá de Moraes, estado ci-
vil solteira, profi ssão chefe de cozinha, 
nascida em Porto Alegre (Reg. 1º Ofício), 
RS no dia quatro de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (04/09/1984), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Fernando An-
tonio Sa de Moraes e de Peggy Gottlieb.
Renata Titoe Pucci, estado civil divorcia-
da, profi ssão autônoma, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de 
mil novecentos e oitenta (25/05/1980), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Luiz Pucci 
e de Dalva Massae Pucci 

(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 
Jose Eduardo Rodrigues da Silva, es-
tado civil divorciado, profi ssão técnico de 
segurança do trabalho, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia doze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (12/02/1982), 
residente e domiciliado em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Henrique 
da Silva e de Ivanilda Rodrigues da Silva.
Jucielia Rodrigues dos Anjos, estado 
civil divorciada, profi ssão enfermeira, 
nascida em Ibitiara, BA no dia trinta de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(30/01/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Enilson Alves dos Anjos e de Maria Edilce 
Rodrigues dos Anjos 

Willyam Henrique de Almeida Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Guarulhos, SP no dia onze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e cin-
co (11/01/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jose Domingos da Silva e de Silvana 
Regina Lobato de Almeida.
Jéssica Cristine do Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão analista de TI, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de junho de mil novecentos e noventa e 
três (23/06/1993), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Wilson Roberto do Nascimento e de Ro-
semere Gomes Alves 

Roberto de Miranda, estado civil divor-
ciado, profi ssão mestre de obras, nascido 
em Salesópolis, SP no dia vinte e cinco 
de março de mil novecentos e sessenta 
(25/03/1960), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José de Miranda e de Joanna Maria da 
Silva de Miranda.
Nathane Nicastro, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Pari), SP no dia 
trinta de abril de mil novecentos e oitenta e 
oito (30/04/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Ronald Nicastro e de Rozilma Gama 
do Nascimento Nicastro

João Paulo Peramos Alves, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia onze de 
março de mil novecentos e noventa 
(11/03/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Francisco Alves e de Gilcelaine Ca-
raça Peramos Alves
Gabriela de Almeida Viana, estado civil 
solteira, profi ssão dentista, nascida em 
São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Guaru-
lhos), SP no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e noventa e um (14/06/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Alaor Viana 
Filho e de Edina de Almeida Viana Israel 

Bruno da Silva, estado civil solteiro, pro-
fi ssão balconista, nascido em Guarulhos, 
SP no dia três de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e três (03/02/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Joel Antonio da 
Silva e de Maria Aparecida dos Santos 
Silva
Morgana Lariza Pereira Mendes, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Araripina (Reg. Trindade), PE no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos 
e noventa e três (01/12/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Givaldo Mendes de 
Sousa e de Maria das Neves Pereira 

Thiago Pestana, estado civil solteiro, pro-
fi ssão atendente, nascido em Guarulhos, 
SP no dia onze de maio de mil novecen-
tos e oitenta e oito (11/05/1988), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Marlene Pestana
Josenilda Araujo da Luz, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Ala-
goinhas (Reg. Lamarão), BA no dia vinte 
e um de abril de mil novecentos e noventa 
e nove (21/04/1999), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Nilton Silva da Luz e de Iva-
nilda Ribeiro de Araújo 

Erivan Silva Ramos, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em sistema de alarme 
de incêndio, nascido em Campina Gran-
de (Reg. 1º Cartório), PB no dia sete de 
março de mil novecentos e oitenta e dois 
(07/03/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Eduardo da Silva Ramos e de Edilene 
Silva Ramos
Rosemeire Dias Santos, estado civil di-
vorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e três (13/01/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Raimundo 
Santos e de Rosidete Dias Paiva 

Diogo Gonçalves Lanzoni, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máquinas 
injetoras, nascido em São Vicente (Reg. 
1º Subdistrito de Guarulhos), SP no dia 
sete de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (07/05/1988), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Euclides Lanzoni e de Maria Apa-
recida Gonçalves Lanzoni
Gabrielle da Silva Pires, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente fi scal, nascida 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia sete de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco (07/05/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Dayan José Pires e de 
Andrea Rodrigues da Silva 

Sergio Ricardo Gonçalves, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Paraguaçu Paulista, SP no dia primei-
ro de maio de mil novecentos e setenta e 
três (01/05/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Neide Gonçalves Siqueira
Bruna Vieira da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia seis de agosto de mil 
novecentos e oitenta e sete (06/08/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Cicero Vieira 
da Silva e de Generosa Martins da Silva 

Gilson Rossi Pereira Sousa, estado civil 
solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(29/05/1985), residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Ma-
noel Procopio Sousa Irmão e de Cecilia 
Rossi Pereira
Joyce Pereira de Souza, estado civil di-
vorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quator-
ze de junho de mil novecentos e oitenta 
e cinco (14/06/1985), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Juveci Francisco de Souza e de 
Alvina Candida Pereira de Souza 

Danilo dos Santos Diniz, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente de farmá-
cia, nascido em Distrito São Miguel Pau-
lista, São Paulo, SP no dia quinze de 
novembro de mil novecentos e noventa 
(15/11/1990), residente e domiciliado em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adenor Nogueira Diniz e de Suely Maria 
dos Santos Diniz
Gabrielle Regina Santos Sousa, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP 
no dia nove de abril de mil novecentos 
e noventa e dois (09/04/1992), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Rivelino Pereira de 
Sousa e de Cicera Aparecida dos Santos 

Washington Lima da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente de estoque 
júnior, nascido em Francisco Morato, SP 
no dia vinte e três de outubro de mil no-
vecentos e noventa e seis (23/10/1996), 
residente e domiciliado em Francisco Mo-
rato, SP, fi lho de Ademir Lima da Silva e 
de Rosana Merces de Oliveira
Natália Gabriela Gonçalves da Silva 
Queiroz Pires, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente administrativo, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (25/12/1995), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Vagner de Queiroz Pires e de 
Beneth Gonçalves da Silva 

Cleber da Silva Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão músico, nascido em 
Subdistrito Cangaiba, São Paulo, SP no 
dia três de agosto de mil novecentos e 
setenta e quatro (03/08/1974), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Orodisio da Silva Santos e de Celia da 
Costa Santos
Alessandra Leite, estado civil divorciada, 
profi ssão funcionária pública municipal, 
nascida em São Paulo (Jabaquara), SP 
no dia vinte e cinco de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e dois (25/02/1972), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Otilia da 
Silva Leite 

Paulo Cézar Constantino Caldeirini, es-
tado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP no dia quator-
ze de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
dois (14/01/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Vitor Hugo Caldeirini e de Aparecida 
Maria Constantino Caldeirini
Carolini Ferreira Souza e Silva, estado 
civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo (Reg. 1º Subdis-
trito de Guarulhos), SP no dia doze de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
três (12/11/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Marino Ferreira da Silva e de Lucinede 
Souza Santos 

Gerson Jesus de Santana, estado civil 
divorciado, profi ssão repositor, nascido 
em Itabuna, BA no dia trinta de setem-
bro de mil novecentos e setenta e dois 
(30/09/1972), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Domingos José de Santana e de Maria 
de Jesus
Maria Rosânia Barbosa do Nascimen-
to, estado civil solteira, profi ssão contro-
ladora de acesso, nascida em Buerarema 
(Reg. 2º Ofício de Itabuna), BA no dia vin-
te e nove de dezembro de mil novecentos 
e setenta e um (29/12/1971), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Marcelino Maurício do 
Nascimento e de Idália Barbosa do Nas-
cimento 

Ronaldo Adriano Ferri, estado civil sol-
teiro, profi ssão funileiro industrial, nascido 
em Pirapozinho, SP no dia vinte e oito de 
abril de mil novecentos e oitenta e dois 
(28/04/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Candido Aparecido Ferri e de Gecinete 
Alves de Lima Ferri
Luciana Batista de Menezes, estado ci-
vil solteira, profi ssão assessora comercial, 
nascida em Guarulhos (Reg. Subdistrito 
Penha de França, São Paulo), SP no 
dia quinze de maio de mil novecentos e 
oitenta e cinco (15/05/1985), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Josefa Nilde Batista de 
Menezes 

Bruno Tadeu Bonnasorte, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
São Paulo, SP no dia quatro de agos-
to de mil novecentos e oitenta e dois 
(04/08/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Alcides Bonnasor-
te e de Maria Aparecida Bonnasorte
Helena Monte Pinheiro dos Santos, es-
tado civil divorciada, profi ssão estudante, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
sete de maio de mil novecentos e noventa 
e um (27/05/1991), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Ivair Celestino dos Santos e de 
Valdirene Monte Pinheiro dos Santos 

Dalmo Gonçalves de Matos, estado civil 
divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Santana de Pirapama, MG no dia vin-
te e três de julho de mil novecentos e ses-
senta e quatro (23/07/1964), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Soares de Matos e 
de Jovelina Moreira Gonçalves de Matos
Joelma Laurindo da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão microempresária, nas-
cida em São Paulo (Reg. Subdistrito Tu-
curuvi), SP no dia vinte e um de dezembro 
de mil novecentos e setenta (21/12/1970), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Joel Laurindo 
da Silva e de Estelina Bezerra de Melo 
Silva 

Augusto Moniz Junior, estado civil 
solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(27/08/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Augusto Moniz e de Maria Socorro Gade-
lha Moniz
Daiana Sousa de Matos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativa, 
nascida em Anagé, BA no dia quatorze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(14/01/1985), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha 
de Jesuino Rodrigues de Matos e de Ca-
rolina Alves de Sousa 

José Darci Dutra, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Lajeado, 
RS no dia onze de abril de mil novecentos 
e cinquenta e oito (11/04/1958), residente 
e domiciliado em Lajeado, RS, fi lho de 
Adão Leandro Dutra e de Iracema Dutra
Maria das Dôres Marques da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
higienização, nascida em São Benedito 
do Sul, PE no dia cinco de novembro 
de mil novecentos e sessenta e um 
(05/11/1961), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Severino Marques da Silva e de Maria Iza-
bel da Conceição 

Leandro Franco Cabral, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador de em-
presas, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de junho de mil novecentos e oi-
tenta e dois (18/06/1982), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Wilson de Souza Cabral e de 
Maria José Franco Cabral
Débora Alves Lofreta, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e um 
(28/01/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Roberto José Reginato Lofreta e de Ana 
Cristina Alves Lofreta 

Edinei Ferreira Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão treinador de boxe, nascido 
em Subdistrito Cangaíba, São Paulo, SP 
no dia onze de novembro de mil nove-
centos e oitenta e um (11/11/1981), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carmelia Ferreira 
Santos
Shirley Oliveira de Moraes, estado civil 
solteira, profi ssão consultora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/04/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Custodio de Moraes e de Gloria de 
Fatima de Oliveira 

Leonardo Sakihara, estado civil solteiro, 
profi ssão projetista mecânico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia doze de ju-
nho de mil novecentos e noventa e três 
(12/06/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
William Seyú Sakihara e de Meri Mieko 
Nakao Sakihara
Luciana Honorato Silva Lima, estado ci-
vil solteira, profi ssão subgerente, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), 
SP no dia treze de janeiro de mil nove-
centos e noventa e sete (13/01/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Carlos 
Silva Lima e de Aldenice Honorato da 
Silva Lima 

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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Bruno Muller de Andrade, estado civil 
solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia seis de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (06/08/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Antonio Sobrinho de 
Andrade e de Francisca Raimunda da 
Conceição de Andrade
Helen Farias dos Anjos Fernandes, 
estado civil solteira, profi ssão comer-
ciante, nascida em Subdistrito Vila Ma-
ria, São Paulo, SP no dia dezesseis de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(16/05/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jair Fernandes e de Ilma Farias dos An-
jos Fernandes 

Felipe Paiva da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão pastor, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia nove de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (09/05/1988), 
residente e domiciliado em Cotia, SP, fi lho 
de Carlos Manoel da Silva e de Jesuina 
Lemos Paiva da Silva
Débora Lima de Azevedo, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrati-
vo, nascida em Guarulhos, SP no dia pri-
meiro de setembro de mil novecentos e 
noventa (01/09/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Orlando Antonio de Azevedo 
e de Maria do Socorro Batista de Lima 
Azevedo 

Ado Mascarenhas Xavier, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (29/12/1975), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Bartolomeu Santos 
Xavier e de Sônia Mascarenhas Xavier
Edlaine Andrade Barbosa, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezessete de agosto de mil novecentos 
e noventa e dois (17/08/1992), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Benedito Andrade 
Barbosa e de Lindalva dos Santos Souza 
Barbosa 

Rodrigo Egen Ortega, estado civil 
solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no 
dia cinco de março de mil novecentos e 
oitenta e cinco (05/03/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Nelson Ortega Duro e 
de Leila Regina Egen Ortega
Bruna Carla de Lima Paracampos, 
estado civil solteira, profi ssão garçonete, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quinze 
de julho de mil novecentos e noventa e 
seis (15/07/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Valdenir Alberto Paracampos e de Gi-
vaneirde Teotonio de Lima 

Vitor Hugo Silva Leite, estado civil sol-
teiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo, SP no dia primeiro de agos-
to de mil novecentos e oitenta e sete 
(01/08/1987), residente e domiciliado em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lho 
de João Gilberto dos Santos Leite e de 
Elaine Cunha da Silva Leite
Caroline Idalina Barbosa Moreira, esta-
do civil solteira, profi ssão pedagoga, nas-
cida em São Paulo, SP no dia primeiro 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (01/02/1989), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de César Mendes Moreira e de 
Meire Barbosa Moreira 

Travis Paul Larimer, estado civil solteiro, 
profi ssão bombeiro, nascido em Arizona, 
Estados Unidos da América no dia vinte 
e oito de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (28/02/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de David Larimer e de 
Virginia Gibson
Mariana Kolyniak Rodrigues, estado ci-
vil solteira, profi ssão professora de inglês, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(10/01/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Americo Zanela Rodrigues e de 
Zina Maria Teresa Kolyniak Rodrigues 

Jenifer Fernandes Barbosa, estado civil 
solteira, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Subdistrito Cambuci, São 
Paulo, SP no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(19/08/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Gilson Barbosa 
de Oliveira e de Vilma Fernandes Correia 
Barbosa de Oliveira
Priscila Luziene Pereira da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão analista de 
sistemas, nascida em Mauá, 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 Leonidas Jose da Silva e 
de Luciene Paula Pereira 

Felipe Gabriel Pereira dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascido em São Paulo (Reg. Sub-
distrito Ipiranga), SP no dia dezesseis de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/04/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Barbosa dos Santos e de Jumara 
Pereira da Silva
Vagna Gomes da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão tecelã, nascida em Cortês, 
PE no dia vinte e cinco de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove (25/08/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Marina Go-
mes da Silva

Alberto Negreiros Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em Araçuaí, MG no dia seis de novem-
bro de mil novecentos e setenta e quatro 
(06/11/1974), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Alves da Cunha e de Emilia Ne-
greiros Alves
Joselita Curcino Jesus de Souza, es-
tado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em Santo Antonio 
de Jesus, BA no dia doze de novem-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(12/11/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Joaquim Curcino de Souza e de Maria 
Delina de Jesus

Francisco Deivid Oliveira Sousa, es-
tado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Distrito Sambaíba, Granja, 
CE no dia vinte e oito de março de mil 
novecentos e noventa e um (28/03/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Antero Olivei-
ra Sousa e de Maria das Dores de Sousa
Sarah Mendes Costa, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de loja, nascida 
em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia quatorze de outu-
bro de mil novecentos e noventa e nove 
(14/10/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Milton Costa Macedo e de Eliane Mendes 
Macedo

Paulo Roberto Domingues, estado civil 
solteiro, profi ssão necropsista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e três 
(06/12/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Joaquim Domingues Filho e de Ana Lucia 
Almeida Costa Domingues
Augusto Silvino da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão controlador de aces-
so, nascido em Subdistrito Santo Amaro 
(Reg. Subdistrito Capela do Socorro), 
São Paulo, SP no dia dezoito de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(18/09/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Ferreira da Silva e de Maria De-
lourdes Silvino

Janio Ricardo Alves, estado civil soltei-
ro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Palmeira dos Indíos, AL no dia vinte e três 
de setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (23/09/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Camilo da Silva Alves e de Marlu-
ce Ricardo da Silva Alves
Lusia Maria Silva de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em Água Preta (Reg. 1º Distrito), 
PE no dia treze de dezembro de mil nove-
centos e oitenta (13/12/1980), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Luis de Lima e de 
Gessi Joventina Silva de Lima

Agnaldo José da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão fi scal de perdas, nascido 
em Taciba, SP no dia vinte e cinco de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
dois (25/09/1972), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Mario Paulo da Silva e de Luzia Batista 
da Silva
Juscilene da Conceição Brito, estado 
civil solteira, profi ssão metalúrgica, nasci-
da em Inhambupe, BA no dia trinta e um 
de março de mil novecentos e sessenta e 
oito (31/03/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de João Pereira de Brito e de Ana Maria 
da Conceição Brito

Moisés Floriano de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de fi bra óptica, 
nascido em Subdistrito Vila Formosa, 
São Paulo, SP no dia dezoito de maio 
de mil novecentos e noventa e três 
(18/05/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Braz Pereira de Lima e de Claudete 
da Silva Floriano de Lima
Thaija Cristina de Sousa Pessoa, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Casa Ver-
de), SP no dia três de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (03/12/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco da 
Costa Pessoa e de Gilvoneide Maria de 
Sousa

Claudio Oliveira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de rampa, nas-
cido em Itabuna, BA no dia três de no-
vembro de mil novecentos e setenta e um 
(03/11/1971), residente e domiciliado em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, 
SP, fi lho de Tania Oliveira da Silva
Alessandra Soares da Silva, estado ci-
vil divorciada, profi ssão gerente de loja, 
nascida em São Paulo, SP no dia onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
sete (11/10/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Zenaro José da Silva e de Neusa So-
ares Nunes

Rafael Nunes Araujo da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão azulejista, nascido 
em Vitorino Freire, MA no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
dois (14/01/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Silva Lima e de Antonia Nunes 
Araujo
Abilene Santiago da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de março de mil novecentos 
e noventa e oito (25/03/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Mendonça Santiago da 
Silva e de Edleide dos Santos Santiago

Erica Marcia Gorobetz, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em 
Carapicuiba, SP no dia nove de agos-
to de mil novecentos e setenta e um 
(09/08/1971), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Paul Gorobetz e de Maria dos Santos 
Gorobetz
Marina Morena Muniz da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP no dia sete de janei-
ro de mil novecentos e setenta e cinco 
(07/01/1975), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha 
de Wilson da Silva e de Marina Corrêa 
da Silva

Marcionilio Machado Valim, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em Miguelópolis, SP no dia doze de de-
zembro de mil novecentos e cinquenta e 
dois (12/12/1952), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Joaquim Machado Valim e de Adelina 
Alves Valim
Alice de Cássia Pereira Silva de Aqui-
no, estado civil divorciada, profi ssão es-
tudante, nascida em Catende, PE no dia 
vinte e três de maio de mil novecentos e 
noventa e um (23/05/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Messias Cordeiro de 
Aquino e de Marcia Leni Pereira Silva

Guilherme Lopes dos Santos Cunha, 
estado civil solteiro, profi ssão despachan-
te de cargas, nascido em Guarulhos, SP 
no dia treze de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa (13/02/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Luiz Manuel Lopes da 
Cunha e de Ana Maria dos Santos Cunha
Fabiana de Oliveira Ruiz Campos, es-
tado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo (Reg. 1º Subdistri-
to Guarulhos), SP no dia vinte e cinco de 
julho de mil novecentos e noventa e três 
(25/07/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jose Ruiz Campos e de Silvana de Oli-
veira Silva

Thiago Almeida de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão microempresário, nas-
cido em Distrito Itaquera, São Paulo, SP 
no dia vinte de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (20/09/1988), residente 
e domiciliado em 2º Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Francisco Celio Ferreira 
de Lima e de Solange Almeida de Lima
Samira Amaral Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (20/09/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Manoel Raimundo Ama-
ral Ferreira e de Eva de Fátima Ferreira 
Oliveira

Antônio Elcio Santana, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Monjolos, MG no dia oito de novembro 
de mil novecentos e cinquenta e sete 
(08/11/1957), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Wilson Angelo Santana e de Maria Rai-
munda Santana
Marta Maria Soares, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Felício dos 
Santos, Comarca de Diamantina, MG no 
dia vinte e nove de julho de mil novecen-
tos e sessenta e quatro (29/07/1964), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Duarte Antonio 
Soares e de Maria Raimunda Soares

Rafael Lopes de Souza, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (08/01/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Manoel Araújo de Souza e de Rosana 
Manfrim Lopes de Souza
Mylene Yaname Sakassegava dos 
Santos, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Guarulhos, SP no 
dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e um (11/02/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jose Carlos dos Santos 
e de Mirna Matico Sakassegava

Wagner Fabel Bacellar, estado civil di-
vorciado, profi ssão vistoriador, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e cinquenta e 
sete (27/09/1957), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Nascimento Bacellar e de Olga 
Fabel da Cunha
Maria Cristina dos Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão copeira, nascida 
em Betânia, PE no dia vinte e seis de 
abril de mil novecentos e setenta e oito 
(26/04/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Sebastião dos Santos e de Maria 
Pastôra dos Santos

Peterson da Silva Salemme, estado ci-
vil solteiro, profi ssão assistente jurídico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quinze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (15/08/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Paulo Sergio Salemme e de Sandra 
Maria da Silva
Tatyana Cavalcante de Jesus, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Mombaça (Reg. 1º Ofício), CE no dia 
onze de agosto de mil novecentos e no-
venta e um (11/08/1991), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Leocardio de Jesus e 
de Márcia Maria Farias Cavalcante

Marcos Ferreira Nobre, estado civil 
solteiro, profi ssão preparador de torno, 
nascido em Guarulhos, SP no dia seis 
de dezembro de mil novecentos e oitenta 
(06/12/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcilio Ferreira Nobre e de Dorvalina 
Martins Nobre
Suene dos Santos Galvão, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Castro Alves, BA no 
dia vinte e cinco de maio de mil nove-
centos e oitenta e quatro (25/05/1984), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Mirandi 
Mascarenhas Galvão e de Roseli dos 
Santos Galvão

Hernani Xavier Pereira, estado civil sol-
teiro, profi ssão marceneiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dez de julho de mil 
novecentos e oitenta e nove (10/07/1989), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Nivaldo Xa-
vier Pereira e de Zenilda de Souza Pereira
Tuane Jasmina Ramaldes, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Liberdade), 
SP no dia quatorze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (14/12/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Francisco Ramaldes

Victor Bernardo Estre, estado civil sol-
teiro, profi ssão gerente geral, nascido em 
Subdistrito Santa Cecilia, São Paulo, SP 
no dia doze de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e três (12/02/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Alexandre 
Estre e de Ana Maria Bernardo Estre
Jaqueline Pâmela Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze 
de março de mil novecentos e noventa e 
um (11/03/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Valdemar José da Silva e de Rosana 
Aparecida de Lima Silva

Anailton dos Santos Freire, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de operações 
aereas, nascido em Itapetinga (Reg. 
Macarani), BA no dia vinte e dois de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(22/05/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jesulino dos Santos Freire e de Hilda 
Maria Freire
Jéssica Gonçalves de Souza Silva, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quinze 
de maio de mil novecentos e noventa e 
três (15/05/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Genildo Bezerra da Silva e de Rozania 
Gonçalves de Souza Silva

Erick Brendal Lin Almeida Luz dos 
Santos, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de soluções a cliente, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quinze de se-
tembro de mil novecentos e noventa e um 
(15/09/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Cosme Damião Luz dos Santos e de Marli 
Santana de Almeida
Larissa de Araújo Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em São Paulo (Reg. 1º 
Subdistrito de Guarulhos), SP no dia pri-
meiro de dezembro de mil novecentos e 
noventa e três (01/12/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio de Araujo Neto e 
de Nadjane Pereira Quinto

Robson Ribeiro Franco, estado civil sol-
teiro, profi ssão lavrador, nascido em Cor-
deiros, BA no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa e oito (01/06/1998), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Rozalvo Ri-
beiro Franco e de Maura Izabel Franco
Andreia Mariano Viana, estado civil 
solteira, profi ssão lavradora, nascida em 
Vitória da Conquista, BA no dia dezesseis 
de julho de dois mil e um (16/07/2001), 
residente e domiciliada em Cordeiros, 
BA, fi lha de Zenildo Gonçalves Viana e de 
Adelia Maria Mariano Viana

Ítalo da Silva Lopes, estado civil solteiro, 
profi ssão marinheiro auxiliar de convés, 
nascido em Ilhéus (Reg. 1º Ofício), BA no 
dia dezesseis de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e três (16/01/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Cesar Reis 
Lopes e de Dilma Cardoso da Silva
Joyce Santos de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta de novem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(30/11/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alecsander Ferreira de Oliveira e de Ana 
Maria dos Santos

Euclides Celestino de Carvalho Júnior, 
estado civil solteiro, profi ssão comercian-
te, nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e sete de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e oito (27/02/1978), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Euclides Celestino de 
Carvalho e de Darci Meloni de Carvalho
Marcelo Bento de Abreu, estado civil 
divorciado, profi ssão comerciante, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia oito de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(08/06/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edson Bento de Abreu e de Sandra Regi-
na Gonçalves de Abreu

Diego Cyganski de Mattos, estado civil 
solteiro, profi ssão bartender, nascido em 
Porto Alegre (Reg. Alvorada), RS no dia 
vinte de julho de mil novecentos e noven-
ta (20/07/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Vanderlei Oliveira de Mattos e de Lucia 
Maria Cyganski de Mattos
Larissa Xavier Pereira de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (23/01/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sidnei Xavier Ferreira de Souza 
e de Sonia Regina Pereira

Karoline Mendonça da Costa, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Santo André (Reg. 1º Subdistrito), SP 
no dia onze de abril de mil novecentos e 
noventa e cinco (11/04/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Nazareno Prudencio da 
Costa e de Marilucia Mendonça Santos
Renata Lopes da Costa, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Aracatí (Reg. Maracanaú), CE no dia 
quinze de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e sete (15/02/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Francisco Roberto da 
Costa e de Laudecy Lopes da Silva

Alan de Jesus, estado civil solteiro, pro-
fi ssão pizzaiolo, nascido em Itamaraju 
(Reg.Medeiros Neto), BA no dia vinte e 
cinco de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e seis (25/09/1986), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Ana Maria de Jesus
Fabiana de Santana Lima, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telema-
rketing, nascida em Caieiras, SP no dia 
sete de junho de mil novecentos e oitenta 
e sete (07/06/1987), residente e domici-
liada em Francisco Morato, SP, fi lha de 
Leandro Teixeira Lima e de Brigida Maria 
de Santana Lima

Thiago Amorim Rebola, estado civil sol-
teiro, profi ssão metalúrgico, nascido em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no dia 
dezessete de março de mil novecentos e 
oitenta e seis (17/03/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Sandra Regina Amorim 
Rebola
Edcleia Ferreira Velloso, estado civil 
divorciada, profi ssão supervisora de ven-
das, nascida em Guarulhos, SP no dia 
seis de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (06/05/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Irene Ferreira Velloso

Fernando de Andrade Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão chefe de cozinha, nas-
cido em Água Branca, Estado de Alagoas 
(Reg. Distrito Caraibeiras, Tacaratu-PE) 
no dia sete de outubro de mil novecentos 
e oitenta e oito (07/10/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Josenildo da Silva e de 
Cícera de Andrade Silva
Halana Santos Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (19/09/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Adilson Manoel de Oliveira e de 
Cleonice dos Santos Oliveira

Juarez Justino da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em Ubi-
ratã (Reg. Tavares-PB), PR no dia cinco 
de novembro de mil novecentos e setenta 
e dois (05/11/1972), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Justino da Silva e de Cosma 
Pereira Rodrigues
Tatiana Aparecida Cordeiro, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária pública mu-
nicipal, nascida em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia primeiro de março 
de mil novecentos e oitenta (01/03/1980), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Sergio Cor-
deiro e de Natalina Aparecida de Jesus 
Cordeiro

Márcio Francisco de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Ouricuri (Reg. Exú, 1º Ofício), PE no 
dia vinte e nove de abril de mil novecentos 
e noventa (29/04/1990), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Francisco de Oliveira Filho e 
de Maria de Lourdes de Oliveira
Mirian de Oliveira Goes, estado civil sol-
teira, profi ssão babá, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia doze de agosto de mil no-
vecentos e noventa e seis (12/08/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Celso Goes e 
de Vilma de Oliveira Goes

Moisés Oliveira Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão cartazista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de outu-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(06/10/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Vanderlei de Souza e de Jorgete Matilde 
de Oliveira Souza
Grace Kelly Araujo da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Subdistrito Saúde, São Paulo, 
SP no dia oito de dezembro de mil nove-
centos e noventa e quatro (08/12/1994), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Barros da Silva Filho e de Elenilza Silva 
Araujo

Flan Klin Radeze Ferreira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão chaveiro, nascido 
em Fóz do Iguaçu, PR no dia oito de 
abril de mil novecentos e setenta e sete 
(08/04/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Aparecido Donizeti Ferreira e de Maria 
Dirce Ferreira
Mônica Felipe Maila, estado civil di-
vorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e cinco 
(21/10/1975), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Felipe Maila Filho e de Miriam 
Maria Gonçalves Maila

Pedro Henrique Cassaçola, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(26/02/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ricardo Cassaçola e de Margarete Apare-
cida de Oliveira Cassaçola
Jacqueline Moreira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão assistente  administra-
tivo,  nascida  em  Subdistrito  Vila Nova 
Cachoeirinha,  São  Paulo,  SP  no  dia  
dezenove  de fevereiro de mil novecentos  
e  oitenta e seis (19/02/1986), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Pedro Moreira da Silva e 
de Nésia de Souza Silva.

Claudemir Tadeu Alexandre, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(25/07/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Benedito Ramos Alexandre e de Maria 
Doraci Alexandre
Angélica Carvalho Carneiro, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (10/11/1985), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Ramos Carneiro e de Adelia 
Oliveira de Carvalho
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Francisco de Jesus Ferreira da Costa, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em Parangaba (Reg. 
1º Ofício, Fortaleza), CE no dia doze de 
março de mil novecentos e sessenta e 
nove (12/03/1969), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Esteves da Costa e de 
Francisca Ferreira da Costa
Maria Laurenice Belarmino de Lucena, 
estado civil divorciada, profi ssão contado-
ra, nascida em Pesqueira, PE no dia vinte 
e dois de setembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (22/09/1969), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio Pereira de Lu-
cena e de Maria Belarmino Neto

Guilherme Domingos Vicente Avila 
Trivinho, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de recursos humanos, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
janeiro de mil novecentos e noventa e oito 
(26/01/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Celso de Mello Avila Trivinho e de Simone 
Aparecida Vicente
Karen Silva Cardoso, estado civil sol-
teira, profi ssão professora auxiliar, nasci-
da em Arujá, SP no dia dois de outubro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(02/10/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Enilson Cardoso e de Ednaura Alexandri-
na e Silva

Maxsuel Souza Bandeira, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(22/05/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Domingos Sávio Bandeira Narciso e de 
Evanir Celia Lima de Souza
Qêlia Alves Freitas, estado civil solteira, 
profi ssão projetista, nascida em Jequié, 
BA no dia trinta de novembro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (30/11/1985), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Geovasio Almeida 
Freitas e de Maria Cleuza Alves Freitas

Nykison Eusebio de Almeida, estado 
civil solteiro, profi ssão publicitário, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de junho de mil novecentos e noventa 
(27/06/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Leonidas Eusebio da Silva e de Marinez 
Sales de Almeida
Debora Caroline Possão da Silva, es-
tado civil divorciada, profi ssão quimica, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e 
um de julho de mil novecentos e oitenta e 
oito (21/07/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Edson Daniel Pinheiro da Silva e de 
Mirian Aparecida Possão da Silva

Fábio Souza Reis, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante, nascido em Ibicaraí 
(Reg. Floresta Azul), BA no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/01/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Bispo dos Reis e de Maria José de 
Souza
Tainah Josefa Mendes Pereira, estado 
civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em Caetité (Reg. Guanambi), BA no dia 
dezenove de março de mil novecentos e 
oitenta e dois (19/03/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Ailton Pereira Lima e de 
Noeme Mendes Damasceno

Rafael Monteiro de Aquino, estado civil 
viúvo, profi ssão técnico de segurança do 
trabalho, nascido em São Paulo, SP no 
dia primeiro de dezembro de mil nove-
centos e quarenta e nove (01/12/1949), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Severino 
Monteiro de Aquino e de Thereza de Oli-
veira Aquino
Roberta Leon de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia dezenove de junho de mil no-
vecentos e oitenta e dois (19/06/1982), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Jose Clecio 
de Oliveira e de Eliane da Silva

Alex Silva Pinto, estado civil solteiro, pro-
fi ssão cozinheiro, nascido em São Paulo 
(Reg. Casa Verde), SP no dia oito de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(08/05/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Agostinho Gomes Pinto e de Maria José 
da Silva
Jocileia Lima dos Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Camacan, BA no dia trinta e um de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e oito 
(31/01/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Osvaldo Bispo dos Santos e de Cosmira 
Conceição de Lima

Aías Cezar Regene, estado civil viúvo, 
profi ssão contabilista, nascido em Jua-
zeiro, BA no dia sete de março de mil no-
vecentos e sessenta e dois (07/03/1962), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Claudio Re-
gene e de Aílma Cezar Regene
Jaqueline dos Santos, estado civil soltei-
ra, profi ssão esteticista, nascida em Volta 
Redonda (Reg. 1º Circunscrição), RJ no 
dia vinte e sete de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (27/11/1982), re-
sidente e domiciliada em Volta Redonda, 
RJ, fi lha de José Geraldo dos Santos e de 
Ercília Fagundes dos Santos

Lucas de Oliveira Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Paramirim (Reg. Ibipitanga), BA no dia 
quinze de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (15/10/1994), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Pereira de Oliveira e de Maria Mene-
zes de Oliveira Pereira
Luana Ismaria Duarte, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
quatro (30/08/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco Ivan Duarte e de Silvia 
Maria Lorêto Duarte

Clayton Teotonio da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão instrutor de treina-
mento de vendas, nascido em São Paulo, 
SP no dia seis de maio de mil novecentos 
e oitenta e seis (06/05/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Lindinalva Teotonia da 
Silva
Claudia Vieira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão coordenadora de obri-
gações, nascida em São Bernardo do 
Campo, SP no dia quatorze de junho de 
mil novecentos e oitenta (14/06/1980), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Domingos 
Vieira dos Santos e de Francisca Vieira 
dos Santos

Evagner Silva Wanderley, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Piranhas (Reg. Distrito Piau), AL no dia 
quinze de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (15/09/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Manoel Vanderlei e de 
Maria da Silva Vanderlei
Tauane Alicia da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Subdistri-
to Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, SP 
no dia trinta de maio de mil novecentos 
e noventa e oito (30/05/1998), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Josias da Silva e de 
Adriane Maria da Silva

Felippe Castanheira Lucas de Oliveira 
Bezerra, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de pcp, nascido em Guarulhos, 
SP no dia quinze de agosto de mil nove-
centos e noventa (15/08/1990), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Sidney Bezerra e de 
Andrea Castanheira Lucas de Oliveira
Thaynara de Abreu Manfredini, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente 
de departamento pessoal, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(15/12/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Gilberto Corral Manfredini e de Dallas 
Adriana de Abreu

Marcelo de Almeida Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de outubro de mil novecentos e noventa 
(22/10/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco Manoel Alves e de Marinalva de 
Almeida Alves
Camila Clizesqui, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e três 
(22/01/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Adjanir Clizesqui e de Elenice de Fátima 
Clizesqui

Rafael da Silva Reis, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico eletrotécnico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
quatro (19/10/1994), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Rogerio Cezar Reis e de Maria 
Aparecida Silva Reis
Júlia de Marchi Panotim de Oliveira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo 
(Reg. Itaquera), SP no dia doze de no-
vembro de mil novecentos e noventa e 
oito (12/11/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Jair de Oliveira e de Tania Regina de 
Marchi de Oliveira

Edson Santos Gomes, estado civil sol-
teiro, profi ssão garçom, nascido em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Vila Prudente), SP 
no dia vinte e seis de abril de mil nove-
centos e setenta e dois (26/04/1972), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Candido Pereira 
Gomes e de Carolina Santos Gomes
Ginislaine da Costa Modolo, estado civil 
solteira, profi ssão analista de compras, 
nascida em Santo André (Reg. 1º Sub-
distrito), SP no dia primeiro de novem-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(01/11/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Carlos Modolo e de Aparecida da 
Costa Modolo

Vinicius Alves Dias, estado civil soltei-
ro, profi ssão consultor técnico de ven-
das, nascido em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, São Paulo, SP no dia onze de 
setembro de mil novecentos e noventa 
(11/09/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Julio Dias e de Solange Alves Dias
Iris Souza da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão assistente comercial, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
agosto de mil novecentos e noventa e um 
(21/08/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Mauricio Carlos da Silva e de Sonia Maria 
Souza dos Santos

Carlos Eduardo Salaorni da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Liberdade), SP no dia oito de março de mil 
novecentos e noventa e um (08/03/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Jeriel Almeida 
da Silva e de Rita de Cassia Salaorni da 
Silva
Debora Souza Santos, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Santana), SP no 
dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e noventa e um (28/07/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Arnaldo Correia Santos e 
de Regina Marta Silva Souza Santos

Fabrício Diniz da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em São José do Egito, PE no 
dia oito de outubro de mil novecentos e 
setenta e nove (08/10/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva 
e de Severina Maria Diniz de Souza
Zenaide dos Santos, estado civil divor-
ciada, profi ssão analista de RH, nascida 
em Tauapiranga, PE no dia cinco de outu-
bro de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(05/10/1955), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alfredo Cassiano dos Santos e de Maria 
dos Santos

Marcos Moreira de Abreu, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de manuten-
ção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e nove de janeiro de mil novecentos 
e setenta e sete (29/01/1977), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Artur Moreira de Abreu e 
de Maria Oneida de Abreu
Elaine Miranda Soares, estado civil 
solteira, profi ssão psicologa, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e três de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/02/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
David de Castro Soares e de Edna Maria 
de Castro Miranda Soares

Gabriel Fernandes do Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão aprendiz, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
nove (29/01/1999), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Gabriel do Nascimento e 
de Elizete Fernandes Martins
Caroline Barbosa Sales, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de classe, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
maio de mil novecentos e noventa e seis 
(27/05/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alexandre Pimentel Sales e de Andreia 
Lucimara Barbosa Guimarães Sales

Fernando de Paula Públio, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e um (03/05/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Gilton Rodri-
gues Públio e de Rosana Gonzaga de 
Paula Públio
Mariana Beatriz de Mattos, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida em 
Subdistrito Pari, São Paulo, SP no dia 
nove de julho de mil novecentos e noven-
ta e um (09/07/1991), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Reinaldo de Mattos e de Ana 
Isabel da Costa e Silva Mattos

Matheus Souza da Cruz, estado civil 
solteiro, profi ssão militar, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezenove de agos-
to de mil novecentos e noventa e sete 
(19/08/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Flavio Souza da Cruz e de Eudiene Nu-
nes da Conceição
Janaina Santos Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de agos-
to de mil novecentos e noventa e seis 
(01/08/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Mariano da Silva e de Silvana Al-
ves dos Santos

César Henrique Matos de Oliveira, 
estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de administração, nascido em Subdistrito 
Cambuci, São Paulo, SP no dia primeiro 
de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (01/12/1988), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Cesar Soares de Oliveira e de 
Elaine Aparecida Matos Silva Oliveira
Fernanda Ferreira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida em Subdistrito Nossa Senhora do 
ò, São Paulo, SP no dia quatro de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/02/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Fernando Vieira 
da Silva e de Selma Rodrigues Ferreira

Daiane Paula Batista Figueiredo, es-
tado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Janaúba (Reg. 1º Subdistrito 
Guarulhos, Estado de São Paulo), MG no 
dia primeiro de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete (01/10/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Josué Batista da Silva e 
de Esther Figueiredo Batista
Priscilla Assunção Gonçalves dos 
Santos, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Guarulhos, SP no 
dia quinze de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (15/08/1986), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Cleomar Candido dos 
Santos e de Divina Cecilia Gonçalves

Rafaela Santos de Freitas, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de cabeleireiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
seis de agosto de mil novecentos e no-
venta e sete (16/08/1997), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jose Aparecido de Freitas e 
de Raquel Santos Cavallieri
Luana Bárbara Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão babá, nascida em 
São Paulo, SP no dia oito de setem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(08/09/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Aparecida Ferreira

Alexandre Maia Pereira da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em Subdistrito Liberdade, São Paulo, SP 
no dia dezenove de outubro de mil no-
vecentos e setenta e cinco (19/10/1975), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Euclides 
Pereira da Silva e de Edite Basilio Maia 
da Silva
Kerolin de Jesus Souza, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta de abril 
de mil novecentos e noventa e dois 
(30/04/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Roberto Batista de Souza e de Maria da 
Paixão de Jesus Nascimento

André Luis Silva de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor de almoxa-
rifado, nascido em Teresina (Reg. Timon, 
2º Ofi cio, Estado do Maranhão), PI no dia 
vinte e sete de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa (27/02/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Geraldo Ferreira de Oli-
veira e de Luiza Freitas Silva de Oliveira
Pryscila Rodrigues Ferreira Delamura, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de novembro de mil novecentos e 
noventa e um (17/11/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jorge Luiz Delamura e 
de Alrileide Rodrigues Ferreira

Luiz Augusto Ferreira, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador emendador, 
nascido em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia trinta de maio de mil 
novecentos e oitenta e três (30/05/1983), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz dos Santos Ferreira e de 
Creusa Maria do Carmo Ferreira
Diana Pereira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão agente de aeroporto, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta e 
um de maio de mil novecentos e noventa 
e sete (31/05/1997), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Aparecido Rodrigues dos 
Santos e de Francisca Pereira Paiva

Daniel Gonçalves dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico em agro-
pecuária, nascido em São Paulo, SP no 
dia dezoito de outubro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (18/10/1985), residente e 
domiciliado em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP, fi lho de Edson Luis dos Santos 
e de Denise Gonçalves dos Santos
Maiara Aparecida de Andrade, estado 
civil solteira,  profi ssão assistente  de  
departamento  pessoal, nascida em São 
Paulo, SP no dia quatorze  de  abril  de  mil 
novecentos e oitenta e sete (14/04/1987), 
residente  e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcos 
Clemente de Andrade e de Joicelaine 
Aparecida da Silva
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O Cirque de Soleil vai 
trazer ao Brasil, enfi m, o 
seu espetáculo “brasileiro”: 
OVO, dirigido e criado por 
Deborah Colker, estreia no 
país em Belo Horizonte, em 
março de 2019, e segue por 
Rio, Brasília e São Paulo, até 
maio.

As datas: 7 a 17 de março, 
em Belo Horizonte, no Gi-
násio Mineirinho; 21 a 31 de 
março, no Rio, na Jeunesse 
Arena; 5 a 13 de abril, em 
Brasília, no Ginásio Nilson 
Nelson; e fi nalmente em 
São Paulo, de 19 de abril a 
12 de maio, no Ginásio do 
Ibirapuera. As entradas cus-
tam de R$ 130 (meia-entra-
da) a R$ 580 (inteira do se-
tor premium em São Paulo).

Com a trilha sonora cria-
da pelo compositor Berna 
Ceppas (parceiro musical 
de Colker desde os anos 
1990) passando por várias 
fases da música brasileira 
(da bossa nova ao samba, 
xaxado e funk), e cenário 
de Gringo Cardia, o espe-
táculo conta a história de 
uma comunidade de inse-
tos que recebe com alguma 
desconfi ança um ovo “mis-
terioso”. 

Na coletiva de im-
prensa de apresen-
tação do show 
nesta segunda-
-feira, 5, em São 
Paulo, a core-
ógrafa conta 
que recebeu a 
proposta de ser 
a primeira mulher 
a dirigir um espetá-
culo do Cirque du So-
leil em 2006, quando o 
criador da companhia 

canadense, Guy Laliberté, 
viu a parede da peça Velox. 
“Ele gostou da maneira que 
eu trabalhava o movimento 
e como a dança contava 
uma história, trazendo sig-
nifi cados, não sendo ape-
nas abstrata”, disse Colker.

Ela então propôs a ideia 
do ecossistema, “uma ma-
neira bacana de relacionar 
técnicas de circo com as 
famílias de insetos”. O cas-
ting dos artistas, segundo 
Colker, foi um dos momen-
tos mais especiais do pro-
cesso de criação. Em OVO, 
são 50 deles, de 14 países, 
incluindo quatro brasileiros. 
O espetáculo estreou em 
2009 em Montreal e segue 
em turnê mundial antes de 
desembarcar no Brasil em 
2019. 

Os ingressos para o espe-
táculo começam a ser vendi-
dos para o público geral no 
dia 29 de novembro. Clien-
tes do Bradesco poderão 
participar de uma pré-venda 
a partir já desta terça, 6, com 
desconto de 20%. O banco 
é o principal parceiro do es-
petáculo no Brasil, produzi-
do pela IMM.

Cirque du Soleil traz ao 
Brasil ‘OVO’, o espetáculo 
dirigido por Deborah Colker

Divulgação

Na coletiva de im-
prensa de apresen-
tação do show 

a primeira mulher 
a dirigir um espetá-
culo do Cirque du So-
leil em 2006, quando o 
criador da companhia 
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ANUNCIE 
SUAS 

PUBLICAÇÕES 
LEGAIS

VENDO 
CONFEITARIA 

montada em 
Guarulhos com 

carteira de 
clientes.

     94602-8554 
    2414 1318    2414 1318

     94602-8554 

APTO CENTRO DE GUA
3dorms, c/ armários, 

sl 2 amb, coz, a.s., wc, wc 
emp, 1vg coberta, 2 elev. 

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

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

espécie, chaves na portaria.
Negociação 

c/ proprietário.

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

EDITAL
Ficam os associados do Lar da Irmã Celeste, entidade 
beneficente com sede na Av. Dr. Timóteo Penteado, n° 
3035, Torres Tibagi, Guarulhos, SP, inscrita no CNPJ 
sob o número 60.987.815/0001-38, convidados para a 
Assembléia Geral que se dará no dia 10/11/2018, às 10 
horas em primeira chamada, ou às 11 horas, em segunda 
chamada, para a seguinte ordem do dia: Eleição da 
Diretoria e do Conselho Fiscal para o triênio 2019 a 2021.

Guarulhos, 26 de outubro de 2018.
Celeste Fernandes Risso - Presidente

VENDEDOR INTERNO
Experiência em vendas para trabalhar 

na região central de Guarulhos
Salário R$ 1.260,00 + Comissão, VT, VR, 

Assistência médica e Odontológica.
 

Encaminhar currículo para:
renata.lima@centraldeconcursos.com.br

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 SERVENTE DE OBRA 
 C/ exp e disponibilidade p/ viajar. 
Salário R$1.441,00. Enviar currícu-
lo p/ rh.terramova@gmail.com 

 EMPREGADA DOMÉSTICA 
 P/ trab c/ família brasileira fora do 
Brasil. Imprescindível que tenha 
passaport. Interessados: camar-
golins@yahoo.com.br 

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

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

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

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 2 
dorms, R$ 600,00 F:2468-9271 / 
99976-9738 

 SOBRADO/COCAIA 
 3 qrts, 2wc, sala, coz, a.s. e uma 
vaga. F:3456-5355/99210-7310 

 KITNET 
 R$600,00 c/ depósito. Bairro Co-
caia. F:3456-5355/99210-7310 

 APTO/RENATO MAIA 
 2qrts sendo 1 suíte, sala, coz, a.s., 
1vaga e lazer completo. F:3456-
5355/99210-7310 

 VENDE-SE 

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

 CARAGUÁ/PRAINHA 
 Urgente! Sobrado em cond fe-
chado. 100m da praia. Só 160 mil. 
F:(12)3882-2020/99774-8971 

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 VENDE-SE PIZZARIA 
 11 Anos no mercado 20 mil 
para vender logo proxi ao saae 
do bela vista F: 961017380 / 
957461536 whats 

 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 

 PASSO O PONTO 
 Restaurante o caldeirão 18 
anos de funcionamento F:2431-
2860/98697-0806 

 TERRENO P/ CHÁCARA 
 Nazaré pta/igarata. 500m² pla-
no, doc ok. Próx asfalto, co-
mércio, escola e pesqueiros. 
R$15.900,00. F:(11)97434-5460 
whats 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Ano a partir de 2010. Paga-se 
bem. F:2409-0019. Início Ime-
diato  

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 CAMILA COROA 
 Com local. R$100,00 a sessão. 
Whats: 96656-5939 

 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  

     

   ANUNCIE
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