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BYE BYE BRASIL: A atriz Luana Piovani compartilhou no Instagram os últimos 
preparativos antes de se mudar defi nitivamente para Portugal

A nova composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Guarulhos, que estarão em atividade a partir do mês 
de janeiro de 2019, excluiu 80% da participação da bancada feminina; atualmente, o Legislativo conta com 15 grupos

Vereadoras perdem espaço nas 
comissões da Câmara Municipal

GH  Pág. 4
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Blitz da Lei Seca tem queda 
no índice de embriaguez ao 
volante em Guarulhos
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Carreta da mamografi a já realizou mais de 500 
exames gratuitos no Cecap, onde fi ca até dia 27
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GH  Pág. 3

Entrega da sede própria do Legislativo vira prioridade de gestão
GH  Pág. 4

Aeroporto de Cumbica 
tem atrasos nos voos 
pelo 5o dia consecutivo

GH  Pág. 6

GH  Pág. 6

Ministério Público recebe 
mais de cinco centenas 
de denúncias contra o
médium João de Deus
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Moradores do Jardim 
América sofrem há sete 
dias com a falta de água 
em ruas do bairro
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Adélia Cristina da Silva
A Prefeitura de Guarulhos 
deveria, urgentemente, re-
ativar a ciclovia da cidade. 
Ela está fazendo muita falta 
aos domingos. Não temos 
onde pedalar com nossos 
filhos e amigos. O que hou-
ve para ela ser desativada?

João Jorge de Melo
A cilclovia de lazer em Gua-
rulhos era uma opção a 
mais na cidade nos finais 
de semana. Há bastante 
tempo não a temos mais e 
o prefeito Guti não fala os 
motivos de tê-la desativa-
do.

Ibrahin Couto
Cada vez que o presiden-
te eleito Jair Bolsonaro 
anuncia um ministro, mais 
tenho a certeza de que 
ele não está formando um 
governo civil, mas uma 
junta militar. Lamentável a 
nosso situação no próximo 
governo. Quem voltou em 

Bolsonaro, voltou na volta 
da ditadura militar.

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

Débora Silmara Duarte
Em Guarulhos, temos um 
viaduto (ou seria ponte?). 
Então é importante que a 
administração municipal 
vistorie a obra na cidade, 
pois não dá para corrermos 
o risco de acontecer por 
aqui o que houve na capital 
paulista.

Juciara Melo Carvalho

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

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

 Descarrilamento 

Um trem da Série 9500 no pátio de trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropoli-
tanos), na estação Lapa, Linha 7-Rubi da CPTM, descarrilou na cidade de São Paulo, na tarde 
desta segunda-feira (17). O descarrilamento não deixou feridos, pois o trem estava vazio.

William Moreira/AE

Mega Sena
Concurso n° 2106
12/12/2018
03 - 27 - 36 - 39 - 40 - 43

Lotofácil
Concurso n° 1749
12/12/2018 
02 - 04 - 06 - 09 - 12
13 - 15 - 16 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1926 
11/12/2018
02 - 10 - 12 - 17 - 18
28 - 32 - 33 - 36 - 44
46 - 50 - 58 - 64 - 67
68 - 69 - 71 - 75 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1876
11/12/2018
Primeiro sorteio 
21 - 23 - 29 - 33 - 35 - 41
Segundo sorteio
08 - 22 - 23 - 30 - 42 - 50

Federal
Extração n° 05344
12/12/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   75485           350.000,00
2º  21051               18.000,00 
3º  29772              15.000,00
4º  86080             12.000,00
5º  24870              10.023,00

[ artigo ]

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

Médium João de Deus: 
culpado ou inocente?

A semana passada 
ficou marcada pelo 
escândalo dos depoi-
mentos de diversas mu-
lheres relatando abusos 
sexuais supostamente 
praticados pelo mé-
dium João de Deus. 

O caso revela como, 
no processo criminal 
brasileiro, cada vez 
mais a palavra da vítima 
adquire força como ele-
mento probatório nos 
crimes contra a digni-
dade sexual. 

Isso porque a prisão 
preventiva de João 
de Deus foi decretada 
logo após a repercus-
são nacional dos depoi-
mentos, algo que há um 
mês era inimaginável.

Antigamente não eram 
poucos os casos em 
que a palavra da mu-
lher vítima de abusos 
era desdenhada nos 
fóruns e nos tribunais. 
Inclusive, já houve em 
momentos anteriores 
relatos isolados de cri-
mes sexuais que teriam 
sido praticados pelo 
médium, mas nenhum 
havia acarretado a sua 
prisão ou condenação, 
tendo inclusive sido ab-
solvido em uma das de-
núncias. 

As previsões legais 
sobre os crimes sexu-
ais, desde a outorga do 
Código Penal de 1940, 
sofreram inúmeras al-
terações, todas elas 
tornando esse tipo de 
crime mais grave. 

No caso do médium, 
os relatos apontam a 
prática, em tese, de di-
versos crimes previstos 
na legislação, dentre 
eles o crime de estupro 
de vulnerável, importu-
nação sexual, violação 
sexual mediante frau-
de, entre outros.

Fato que chama a 
atenção no caso são os 
requisitos para a decre-
tação da custódia cau-
telar. 

A despeito da gravida-
de das acusações en-
frentadas por João de 
Deus, é importante lem-
brar que para a decreta-
ção da prisão preventi-
va seria necessário que 
sua liberdade apresen-
tasse, principalmente, 
perigo à ordem pública, 
instrução processual e 
aplicação da lei penal, 
ou seja, haver o risco 
de que ele praticasse 
novos atos criminosos 
respondendo solto ou 
haver indícios reais de 
fuga, o que é questio-
nável no caso. 

Levando-se em conta 
a repercussão das acu-
sações e, ainda, a idade 
avançada do médium 
(76 anos), é provável 
que em pouco tempo 
seja revogada a prisão 
por falta de fundamento 
legal. 

Há também a probabi-
lidade de ser converti-
da a prisão preventiva 
em domiciliar, face a 
sua idade e condições 
de saúde debilitada. 

É importante ressaltar 
os avanços na Justiça 
Criminal no que diz res-
peito à credibilidade da 
palavra da vítima e no 
aumento da proteção 
estatal nesse tipo de 
crime. 

É imprescindível que 
os fatos sejam apura-
dos com imparcialida-
de, protegendo assim 
os direitos das vítimas 
e o próprio acusado, 
que, antes mesmo do 
início da ação penal, já 
foi condenado pela mí-
dia nacional e interna-
cional.
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Até o básico é único

Portobello Experience
Adriana Aparecida Passos
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59,90

Carreta da Mamografia já realizou 
500 exames na cidade de  Guarulhos

Quinhentas mulheres já 
fi zeram o exame de ma-
mografi a de graça, entre 
os dias 4 e 15 deste mês, 
na Carreta do Programa 
Estadual Mulheres de Pei-
to, instalada no Terminal 
Rodoviário de Guarulhos 
(Alameda dos Lírios nº 
145, no Parque Cecap), 
desde o início de dezem-
bro. O equipamento mó-
vel fi cará na cidade até o 
próximo dia 28. Porém, o 
atendimento ao público, 

que seria realizado até o 
dia 26, se estenderá até 
próximo dia 27, data em 
que serão distribuídas 
somente 25 senhas.

A alteração do crono-
grama previsto inicial-
mente será necessária 
para a troca de uma peça 
no aparelho, nesta quinta 
(20), quando também se-
rão distribuídas somente 
25 senhas para o período 
da tarde, a partir das 13h. 
Nas demais datas, o aten-

dimento segue mediante 
a distribuição de 50 se-
nhas de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 18h, e 25 
aos sábados, das 9h às 
13h, para a realização do 
exame na mesma data. 

Devido ao período 
de Natal, no dia 22 de 
dezembro, o atendimento 
será encerrado às 13h 
e retomado no dia 26, 
às 13h. As mulheres que 
necessitarem de exames 
complementares serão 

convocadas para retornar 
à Carreta nos dias 27 e 
28 de dezembro.

Pode realizar o exame 
na Carreta toda mulher 
de 35 a 49 anos, muni-
da de pedido médico, 
seja da rede pública ou 
privada; cartão SUS e 
RG, bem como aquelas 
com idade acima de 
50 anos, mesmo sem 
a solicitação médica. 
O resultado da mamo-
grafi a será entregue 

20 dias após a realiza-
ção do exame na UBS 
Cecap, que funciona de 
segunda a sexta-feira, 

das 7h às 19h, na rua 
Professora Maria Del 
Pilar Munhoz Bononato, 
nº 78, no Parque Cecap.

F
á

b
io

 N
u

n
e

s 
Te

ix
e

ir
a

Banco de Leite ganha nova sede na Vila Pedro Moreira
A partir desta quarta-

-feira (19), o Banco de Leite 
Humano de Guarulhos (BLH) 
passará a atender em novo 
endereço: travessa Orsi nº 
47, na Vila Pedro Moreira  . 
Instalada em imóvel com 
mais infraestrutura e total-
mente adequado às normas 
de vigilância sanitária e de 
acessibilidade, a nova sede 
funcionará de segunda a 

sexta-feira, das 7 às 17 horas, 
oferecendo mais espaço e 
conforto para a população.

No novo endereço o 
Banco contará com uma 
recepção mais espaçosa; 
consultório médico; labora-
tório onde serão realizadas 
as análises microbiológicas 
do leite materno coletado; 
além de salas específi cas 
para: ordenha, recebimento 

do leite ordenhado cru, 
higienização de materiais, 
esterilização, pasteurização 
e coleta de sangue, proce-
dimento que antes era feito 
no próprio consultório por 
falta de espaço. Além disso, 
a nova sede conta com 
anfi teatro para realização de 
palestras e cursos.

Com equipe composta por 
uma médica pediatra, duas 

enfermeiras, sete auxiliares 
de enfermagem, auxiliar 
operacional, atendente 
SUS, bióloga, supervisora, 
gerente e motorista respon-
sável pela retirada do leite 
materno na casa das mães 
doadoras, o Banco trabalha 
na promoção e incentivo à 
amamentação, oferecendo 
orientações e acompanha-
mento às mulheres.  Por 

conta desse trabalho, con-
segue desenvolver a coleta 
do leite excedente das mães 
que estão amamentando 
seus bebês.

Depois de coletado, o pro-
duto é pasteurizado e passa 
por um controle rigoroso de 
qualidade antes de ser distri-
buído nas UTIs neonatais de 
hospitais que têm trabalho 
vinculado ao Banco de Leite.

Serviço:
• Banco de Leite
• Endereço: Tra-

vessa Orsi nº 47, 
na Vila Pedro 
Moreira. (travessa 
perpendicular à 
avenida Emílio 
Ribas, na região 
do Gopoúva)

• Horário de funcio-
namento: segunda 
a sexta-feira, das 
7h às 17h. 
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Antônio Boaventura

Assim como no biênio 2015 
/ 2016, o vereador Professor 
Jesus, sem partido, eleito pre-
sidente da Câmara Municipal 
para os próximos dois anos, 
revelou ter como principal 
objetivo em seu mandato a 
construção e entrega da nova 
sede do legislativo guarulhen-
se. Jesus reassume o coman-
do daquela Casa de Leis no 
dia 1º do próximo mês.

Em obras, a Câmara 
tenta regularizar os trâmi-
tes burocráticos para que 
possa retomar as benfeitorias 
naquele imóvel. De acordo 
com informações obtidas, a 
direção daquela Casa de Leis 
viabiliza dois novos contratos 
para a realização do projeto 

básico e diretor, e dessa 
forma dar sequência aos 
trabalhos no local. A obra en-
careceu quase 40% e deve 
ser fi nalizada em agosto do 
ano seguinte. 

“Não fazemos nada 
sozinhos, vamos trabalhar 
juntos no Legislativo pelo 
melhor pela cidade, sempre 
com o pensamento coletivo. 
Tenho vários objetivos para 
os próximos dois anos, entre 
os quais, terminar a reforma 
da antiga fábrica da Tapetes 
Lourdes e permitir que a 
Câmara se mude para lá”, 
disse Jesus.

Entretanto, o vereador 
Eduardo Soltur (PSB), que 
preside a Câmara até o dia 31 
deste mês, valorizou o traba-

lho dos funcionários e ressal-
ta que deixa o comando do 
Legislativo com a sensação 
de dever cumprido. Este foi o 
seu terceiro mandato como 
presidente daquela Casa de 
Leis. No seu primeiro, ele 
efetuou a compra do prédio 
da antiga Fábrica de Tapetes 
Lourdes para ser a nova sede 
da Câmara por quase R$ 15 
milhões em 2011.

“Tudo que fi zemos foi sem-
pre em prol da população, de 
uma cidade melhor para se 
viver. Saio com a sensação 
do dever cumprido, de ter 
saneado as contas da Casa 
e de, após três mandatos de 
presidente, não ter tido ne-
nhum processo contra mim 
na Justiça”, concluiu.

Nova composição das comissões da Câmara 
tem queda de 80% da participação feminina
Antônio Boaventura

Depois da eleição do 
vereador Professor Jesus, 
sem partido, como novo 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, também foi defi nida 
a nova composição das 
comissões parlamentares. 
E nessa atual conjuntura, 

houve queda de 80% da 
participação feminina na 
formação destes grupos.

O Legislativo conta 
atualmente com 15 comis-
sões parlamentares, que 
são compostas por três 
vereadores, com exceção 
da comissão de Ética e 

Decoro Parlamentar que 
conta com a participação 
de seis parlamentares. 

Na atual Legislatura, que 
termina no fi nal deste mês, 
cinco comissões contava 
com a participação femini-
na, inclusive nas de Defesa 
da Mulher e Procuradoria 

da Mulher. 
O líder da oposição, 

vereador Edmilson Souza, 
criticou a queda no número 
de mulheres nas comis-
sões. “Se a gente quer na 
prática fazer com que essa 
Casa seja o pensamento 
da cidade, a gente tem que 
respeitar o que a eleição 
trouxe para cá. Elas estão 
aqui pelo voto popular e 
precisam ser respeitadas. 
Ninguém solta a mão de 
ninguém”, declarou.

Durante a formação das 
comissões houve de-
sentendimento entre as 
parlamentares do Partido 
dos Trabalhadores e outras 
lideranças na Câmara. Com 
o impasse, as vereadoras 
petistas Janete Pietá e Ge-
nilda Bernardes abdicaram 
de participar de qualquer 
comissão na Casa de Leis.

Administração e Funcionalismo Público

Geraldo Celestino (PSDB), Luis da Sede (PRTB) e Acácio 
Portella (PP) – com reuniões às quintas-feiras, às 12h;

Constituição, Justiça e Legislação Participativa

João Dárcio (Podemos), Eduardo Barreto (PCdoB) e 
Marcelo Seminaldo (PT) - reuniões às quintas, às 10h;

Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da 
Juventude

Sérgio Magnum (Patriota), Toninho da Farmácia (PSD) 
e Acácio Portella (PP) - reuniões às terças, às 13h30;

Defesa dos Direitos da Mulher

João Dárcio (Podemos), Eduardo Carneiro (PSB) e 
Jorge Tadeu (MDB) - reuniões às terças, às 13h30;

Defesa dos Direitos do Consumidor

João Barbosa (PRB), Sérjão Inovação (PSL) e Sérgio 
Magnum (Patriota) - reuniões às terças, às 10h;

Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Eco-
nômico

Laércio Sandes (DEM), Sandra Gileno (PSL) e Alexan-
dre Dentista (PSDC) - reuniões às quintas, às 13h;

Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência 
Social e Igualdade Racial

Sérgio Magnum (Patriota), Toninho da Farmácia 
(PSD) e Eduardo Barreto (PCdoB) - reuniões às 
quintas, às 12h;

Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Professor Rômulo Ornelas (PT), Sérjão Inovação (PSL) 
e Lauri Rocha (PSDB) - reuniões às terças, às 11h;

Ética e Decoro Parlamentar

Eduardo Carneiro (PSB), João Barbosa (PRB) e Laércio 
Sandes (DEM), João Dárcio (Podemos), Acácio Portella 
(PP), Geraldo Celestino (PSDB) e Dr. Alexandre Dentis-
ta (PSDC) - reunião em caso de necessidade;

Finanças e Orçamento

Wesley Casa Forte (PSB), Pastor Anistaldo (PSC) e 
Geraldo Celestino (PSDB) reuniões às terças, às 11h;

Higiene e Saúde Pública

Eduardo Carneiro (PSB), Toninho da Farmácia (PSD) e 
Moreira (PTB) - reuniões às quintas, às 13h;

Meio Ambiente

Thiago Surfi sta (PRTB), Toninho da Farmácia (PSD) e 
Jorge Tadeu (MDB) - reuniões às terças, às 11h;

Obras e Serviços Públicos

Romildo Santos (DEM), Geraldo Celestino (PSDB) e 
Jorge Tadeu (MDB) - reuniões às quintas, às 13h30;

Segurança Pública

João Dárcio (Podemos), João Barbosa (PRB) e Luis da 
Sede (PRTB) - reuniões às terças, às 11h;

Trânsito e Transportes

Romildo Santos (DEM), Geraldo Celestino (PSDB) e 
Maurício Brinquinho (PT) - reuniões às terças, às 12h.

Jesus afirma que entrega da nova sede
da Câmara é a principal a sua prioridade 

Blitz da Lei Seca registra queda no índice de embriaguez
Com cinco meses de 

atuação em Guarulhos, 
a quinta edição da Blitz In-
tegrada da Lei Seca com-
provou uma tendência 
que está se verifi cando 
ao logo das operações: as 
ocorrências de alcoolemia 

estão diminuindo gradati-
vamente na cidade. Nesta 
quinta edição foram con-
tabilizados 12 casos de 
embriaguez ao volante, 
contra 42 na quarta. 

Na terceira operação 
foram registrados 51 ca-

sos contra 52 na segunda 
edição da blitz. O maior 
índice registrado foi de 58 
casos, na primeira ação.

Nesta edição, apenas 
dois casos criminais foram 
registrados (infratores 
conduzidos ao 1º DP). Ao 

todo foram fi scalizados 
682 condutores, com 117 
autuações realizadas e 38 
CNH recolhidas. A ação 
aconteceu na sexta feira 
(14) e madrugada de sába-
do (15), em cinco pontos 
simultâneos.
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Bomba-relógio
O presiden-

te da Câmara, 
Eduardo Soltur 
(PSB), vai con-
ceder amanhã 
entrevista ao 
vivo no progra-
ma “Radar”. Ele 
e o prefeito Guti 
andam meio 
estremecidos…

Eu, hein!
“Se o presidente Jesus 

(PSL?) tirar licença, duvido 
que o vice Eduardo Carnei-
ro (PSB) assuma”. Opinião 
de um profundo conhece-
dor da Câmara. Segundo a 
teoria, Carneiro teria fobia 
de assinar documentos 
que possam comprometer 
seu patrimônio…

Na paquera?
O ex-vereador e ex-secretário de Gestão gutista 

Eduardo Kamei 
estaria tentan-
do se reapro-
ximar do casal 
prefeiturável 
Eli e Fran Cor-
rea (DEM). Para 
quem não sabe 
ou nem se 
lembra: Kamei 
foi assessor 
do deputado 
federal Eli em 
2015…

Elos
O engenheiro 

ambiental que está 
elaborando laudo 
para liberar a área 
contaminada da 
Microlite é Cláudio 
Dias, ex-secretário 
de Meio Ambiente. 
No site da Progua-
ru, ele figura como 
conselheiro adminis-
trativo da empresa 
pública...

Tempos modernos
Alguns candidatos estão em olho em administra-

dores de páginas no Facebook com milhares de 
seguidores. A ideia é cooptá-los como lideranças 
eleitorais…

E não?
Algumas cidades estão investindo em reformas de 

prédios próprios para fugir de aluguéis. Guarulhos 
deveria seguir o exemplo. E urgente…

Na área

Perceptível: o multisecretário Rodrigo Barros (fi liado a 
algum partido?) está se destacando como polivalente 
no time do Guti. Assim como o zagueiro Airton Trevisan 
(Justiça), passa a ser cotado para vice em 2020…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Moradores do Jardim América sofrem 
há 7 dias com a falta de água no bairro
Ulisses Carvalho

Nesta segunda-feira (17), 
completou sete dias que os 
moradores da rua Augusto 
dos Anjos, no bairro Jardim 
América, estão sem água. 
Já houve reclamação para 
o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae), mas 
segundo a dona de casa 

Tatiane Fonseca dos Santos 
Bueno, de 34 anos, até o 
momento o problema não 
foi resolvido e, com isso, a 
situação só tende a piorar, 
principalmente com o forte 

calor, já que a máxima nes-
ta segunda registrou 34°C,  
e a previsão é de que o 
calor pode chegar até 35°C 
nesta quarta-feira (19), se-
gundo o Climatempo. 

Sem água, o jeito que 
os moradores encontram 
é improvisar. No caso de 
Tatiane, como a mãe mora 

próxima, todos os dias após 
o marido chegar do traba-
lho, o casal e os dois fi lhos 
se deslocam até o local 
para tomar banho, já que a 
falta de água atingiu apenas 

a rua em que ela mora. 
“Tive que comprar água 

para escovar os dentes, e 
como não consigo cozinhar, 
estou comprando marmita”, 
destacou Tatiane. Ela disse 
que ao ligar a última vez 
para o Saae, não obteve 
resposta e teve o telefo-
nema desligado na própria 

cara. De acordo com a 
dona de casa, que mora há 
dez anos no bairro, sempre 
houve rodízio, porém, essa 
é a primeira vez que a situ-
ação atingiu o extremo. 

Outro morador da rua, 
Bruno César Vieira, 35, diz 
que já gastou mais de R$ 
50 comprando água e está 
tomando banho de caneca. 
“Chega a água, mas não 
tem pressão. Acredito que 
estamos pagando pelo ar, 
porque a conta sempre 
vem”, destacou; ele mora 
com a esposa e a sogra de 
65 anos. 

“Já comprei quatro galões 
de água e estou tendo que 
deixar dois fi lhos na minha 
sogra e o mais velho está 
na casa da minha mãe, tudo 
porque não tem água em 
casa”, afi rmou a dona de 
casa Irani Poliana Costa de 
Paula, 33. Em nota, o Saae 
destacou que o reservató-
rio que abastece o bairro 
atingiu um nível muito baixo. 

“O Saae informa que o 
Jardim América é abas-
tecido diariamente a 
partir das 2h. Contudo, 
devido ao alto consumo, o 
reservatório que abastece 
a região atinge um nível 
muito baixo, ocasionando 
uma interrupção por volta 
das 10h. Nesta terça-feira 
(18), a água será reaberta 
novamente às 2h”.

Antônio Boaventura

Desde a última quinta-feira 
(13), passageiros do Aeroporto 
Internacional de São Paulo–
Guarulhos, em Cumbica, 
encontram difi culdades para 
chegar ao seu destino. Pelo 
quinto dia consecutivo, o 
aeroporto vem registrado 
atrasos nos voos e causando 
irritação nos passageiros. 

O HOJE obteve a informa-
ção de que 37 dos pouco 
mais de 300 voos programa-
dos para o aeroporto nesta 
segunda-feira, 17, tiveram 
problemas, o que correspon-
de 12% da operação. Destes, 
dois foram cancelados e 
outros 35 registraram atrasos. 
Contudo, um funcionário da 
Latam, que pediu para não 
ser identifi cado, disse que as 
operações serão normaliza-
das gradativamente.

Neste fi nal de semana, 
dos 816 voos programados 
entre chegadas e partidas, 
202 tiveram problemas entre 
atrasos e cancelamentos. De 
acordo com fontes consulta-
das, as companhias aéreas 
e o GRU Airport atribuem o 
mau tempo da última quinta-
-feira (13) pelos problemas 
ocasionados nas operações 
aeroportuárias. 

“Graças a Deus estou con-

seguindo embarcar. Estava 
afl ita com toda esta situação. 
Ao invés de relaxar por 
conta das férias, estou saindo 
estressada desse lugar. É pre-
ciso maior organização e me-
lhor atendimento”, enfatizou a 
operadora de telemarketing 
Natália Santos, 32 anos. 

Já a Latam Airlines Brasil 
informou que as suas 
operações foram fortemente 
impactadas por meteorologia 
adversa em São Paulo, o que 
gerou “efeito cascata” em 
sua malha aérea. Desde a 
manhã do domingo (16), não 
houve voos cancelados da 
companhia. 

Passageiros da Latam 
com partidas, chegadas ou 
conexões domésticas progra-
madas para até as 23h59 de 
segunda-feira (17) no aeropor-
to de São Paulo/Guarulhos 
podem alterar seus voos ou 
solicitar reembolso do bilhete 
sem a cobrança de taxa de 
remarcação e das diferenças 
tarifárias da passagem para 
nova data, sem multas, de 
acordo com a disponibilidade.

A companhia aérea reforça 
aos passageiros que confi r-
mem a situação de seus voos 
diretamente na página Status 
de Voos ou entrem em conta-
to com o Call Center.

Ministério Público recebeu mais de 500 denúncias contra João de Deus

Pelo 5º dia consecutivo, 
aeroporto registra atrasos

Falta de água também atinge o Parque Continental I e IV
Os moradores do Parque 

Continental I e IV também 
reclamaram da falta de água 
ao HOJE, e que estaria ocor-
rendo desde sexta-feira (14). 
“Aqui agora funciona assim, 
um vizinho ajuda o outro 
levando a água através de 
um baldinho”, destacou o 

motorista Cláudio Lopes de 
Andrade, morador da rua 
Alberto Sigueuki Hamaoka, 
no Continental I.

Ele disse que os mora-
dores já foram até no Fácil 
reclamar sobre a falta de 
água, mas o problema ainda 
não foi resolvido. 

Em nota, o Saae destacou 
que tanto o Parque Conti-
nental I quanto o IV estão 
com um grande consumo 
de água nestes últimos 
dias devido ao forte calor. 
“Desta forma, a água tem 
acabado antes do previsto 
nos reservatórios da autar-

quia. Em ambos os bairros, 
contudo, o abastecimento 
voltará às 2h desta terça-
-feira, 18 de dezembro. O 
Saae pede aos munícipes 
que economizem água a 
fi m de que todos possam 
tê-la por mais tempo diaria-
mente em suas torneiras”.
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O promotor de Justiça Lu-
ciano Miranda, que integra 
a força-tarefa formada para 
investigar as denúncias de 
abusos sexuais por parte 
do médium João de Deus, 
disse nesta segunda-feira, 
17, que o Ministério Público 
já recebeu mais de 500 
relatos de abuso sexual e 
que, deste total, 30 foram 
formalizados por meio de 
depoimentos colhidos pre-
sencialmente nos Estados.

Segundo Miranda, esses 

30 casos apontam para a 
prática de três crimes que 
aconteciam de forma “rei-
terada”: estupro, violação 
sexual mediante fraude e 
estupro de vulnerável. O 
promotor disse ainda que 
vários desses relatos acon-
teceram nos últimos seis 
meses e, portanto, podem 
ser passíveis de punição.

“Nós já recebemos mais 
de 400 relatos via e-mail. 
Desses 400 relatos, já 
conseguimos mais de 30 

depoimentos prestados 
dentro do Ministério Pú-
blico no Brasil inteiro: São 
Paulo, Pernambuco, Minas 
Gerais”, afi rmou. 

O promotor disse tam-
bém que João de Deus 
pode ser enquadrado por 
estupro de vulnerável 
tanto por ter abusado de 
crianças menores de 14 
anos como por ter vitimado 
pessoas que estavam com 
alguma enfermidade na 
ocasião e, portanto, pode-

riam “oferecer resistência”.
“Temos vários casos 

que foram cometidos 
nos últimos seis meses. 
Além disso, alguns desses 
crimes contra a dignidade 
sexual não precisa ser ob-
servado esse período. Nós 
temos o chamado crime 
de estupro de vulnerável, 
que é exatamente aquele 
em que o agente, se 
valendo da enfermidade 
da vítima, pratica o abuso 
sexual. Há vários relatos 

nesse sentido”, explicou. 
“Há relatos de vítimas que 
tinham câncer, por exem-
plo. Vulnerável para a lei é 
que tem menos de 14 anos 
ou, em razão de enfermi-
dade, não pode oferecer 
resistência”, disse. 

O promotor de Justiça 
explicou ainda que há 
indícios de que funcioná-
rios da Casa Dom Inácio 
de Loyola, em Abadiânia 
(GO), onde João de Deus 
fazia os atendimentos, 

soubessem da prática 
do crime de estupro. Se 
isso fi car comprovado, 
algumas dessas pessoas 
também podem responder 
mesmo caso. 

Por fi m, Luciano Mi-
rando disse ainda que o 
Ministério Público também 
recebeu relatos de crimes 
que não são de ordem 
sexual, como lavagem de 
dinheiro, mas que essa 
investigação acontecerá 
em outro momento.
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As cerca de 180 agências 
bancárias de Guarulhos 
deverão, obrigatoriamen-
te, disponibilizar cadeira 
de rodas para locomoção 
interna de pessoas com 
defi ciência física. A norma 
consta do decreto nº 
35423/2018, que regula-
menta a Lei Municipal nº 
5.834/2002 e disciplina 
a fi scalização nos termos 
das Leis nº 7.550/2017 e 
7.657/2018, assinado pelo 
prefeito Guti e publicado 
no Diário Ofi cial do Muni-
cípio nesta sexta-feira (14). 
A Secretaria de Direitos 
Humanos, por meio da 
Subsecretaria de Acessibi-
lidade e Inclusão, será res-
ponsável por fi scalizar o 
cumprimento das normas.

De acordo com o decre-

to, que passa a vigorar 
a partir desta sexta-feira 
(14), as agências deverão 
assegurar que suas uni-
dades passem a ter uma 
cadeira de rodas em ótimo 
estado de conservação 
e funcionamento, além 
de sinalizar o local onde 
permanecerão dentro do 
estabelecimento. Será 
obrigatório oferecer infor-
mações do uso adequado 
do equipamento e a quem 
o mesmo se destina. 
Durante o período de uso, 
a cadeira de rodas deverá 
ser manuseada por um 
acompanhante, tanto no 
interior da agência quanto 
no estacionamento e no 
acesso entre o passeio 
público e a instituição 
bancária.

Para celebrar o Dia 
Nacional dos Cegos, a 
Subsecretaria de Acessibi-
lidade e Inclusão, vinculada 
a Secretaria de Direitos 
Humanos, realizou sua 
sede, localizada na Alberto 
Hinoto Bento, 49 – Mace-
do, um encontro com os 
alunos que frequentam o 
projeto Práticas Educativas 
para Inclusão Social – Peis.

O programa atende a 
moradores da cidade 
com defi ciência visual, 

que são introduzidos em 
aulas de práticas para o 
aprendizado de cálcu-
los matemáticos com o 
instrumento Soroban, a 
leitura e escrita do sistema 
Braille, além de receberem 
treinamento de orientação 
e mobilidade para a vida 
autônoma, como caminhar 
sozinho, utilizar ônibus, 
metrô e outras atividades 
de deslocamento, entre 
outros métodos de inser-
ção social.

Bancos deverão disponibilizar 
cadeira de rodas em Guarulhos

Dia Nacional do Cego é comemorado 
por alunos do projeto Peis, no Macedo

UBS Dinamarca é referência para 
a saúde da população cigana

Guarulhenses se preparam para a  
Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Secretaria de Saúde, em 
conjunto com a Subsecre-
taria da Igualdade Racial, 
formalizou a UBS Dinamarca 
como Unidade de Referência 
à Saúde da População Cigana 
na cidade. A medida atende 
recomendação do Ministério 
da Saúde e da Associação 
Internacional Maylê Sara Kali, 
que ressalta a importância do 
reconhecimento da cultura e 
tradição dos povos ciganos 
para o cuidado em saúde, 
bem como legitima a existên-
cia de três grandes grupos: os 
Rom, os Sinti e os Calon.

Por abrigar um acampa-

mento com moradores fi xos 
e itinerantes da etnia Calon, 
na Vila Dinamarca, há alguns 
anos, Guarulhos decidiu for-
malizar a Unidade Básica de 
Saúde do bairro como UBS 
de referência à saúde dessa 
população. A normatização se 
deu por meio da Portaria Mu-
nicipal 184/2018, publicada no 
mês passado, que estabelece 
diretrizes para garantir um 
atendimento de qualidade ao 
povo cigano, de acordo com 
suas especifi cidades e em 
conformidade com os princí-
pios do SUS: universalidade, 
integralidade e equidade.

A partir do dia 3 de janei-
ro, as equipes Flamengo e 
Guarulhos,  representantes 
da cidade, iniciam sua 
trajetória na 50ª Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, no 
grupo 26, ao lado de Ma-
dureira (RJ) e Coritiba (PR). 
As partidas vão acontecer 
no Estádio Antônio Soares 
de Oliveira, no Jardim 
Tranquilidade.

Flamengo e Madureira 
(RJ) abrem a chave, na 
quarta-feira, 3, às 13h45. 

O técnico rubro-negro, 
Raphael Laruccia, sabe do 
alto nível de seus adversá-
rios, mas confi a na força do 
elenco para passar de fase.

“Além do clássico local, 
que sempre é um grande 
jogo, teremos pela frente 
outras duas grandes equi-
pes. Acredito que o grupo 
26 é um dos mais equilibra-
dos da competição. Nossa 
equipe é forte e entrosada. 
Esperamos fazer uma ótima 
Copa SP”, concluiu.

Pais e alunos participam da oficina 
de robótica na EPG Jorge Amado

Pais e alunos do Ensino 
Fundamental da EPG Jorge 
Amado, localizada no Jardim 
Presidente Dutra, participa-
ram da “Mostra de aprendi-
zagem com as famílias”. O 
projeto, que tem por objetivo 
despertar o interesse dos 
alunos, permite que eles 
vivenciem práticas pedagó-
gicas e novas tecnologias 
na educação por meio da 
robótica, a fi m de melhorar o 

processo de ensino e apren-
dizagem dos alunos.

Em sua 2ª edição, o tema 
abordado coloca em foco o 
Natal na América Latina. Para 
tanto, foi construído um pro-
tótipo de trenó motorizado, 
por meio de um kit de apren-
dizagem criativa chamado 
“ScopaBits”, em parceria com 
o Colégio Magno em São 
Paulo e a rede a rede latino 
americana FabLat Kids.

[ transparência ]

de robótica na EPG Jorge Amado
DivulgaçãoDivulgação

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.

COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
Fornecimento de kit de uniforme escolar infantil e funda-
mental.
VALOR: R$ 1.625.199,00

CEAZZA DISTR. DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES 

LTDA
Fornecimento de hortifrutigranjeiros.
VALOR: R$ 1.321.456,80

CONSÓRCIO T.A CORREDOR SANTOS DUMONT
Referente à elaboração de projetos executivos e execução 
de obras viárias do Corredor Santos Dumont.
VALOR: R$ 796.949,70

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE
Serviços de recrutamento e seleção de estudantes, para 
atuarem como estagiários na Secretaria de Gestão e na 
Secretaria de Justiça.
VALOR: R$ 657.915,75

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
Serviço de manutenção, suporte e atualização do sistema 
informatizado de controle de gestão do ISSQN e Nota 
Fiscal de serviço eletrônica, com implementação de fun-
cionalidades relacionadas a NFS-E e módulo de gerência 
eletrônica do valor adicionado fi scal integrado ao sistema 
informatizado de controle de gestão do ISSQN e Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica.
VALOR: R$ 362.762,75

CISALPINA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA – EPP
Fornecimento de carne suína.
VALOR: R$ 190.657,72

CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM 

PROFISSIONAL – CIDAP
Prestação de serviços técnico-pedagógicos em cursos de 
qualifi cação social e profi ssional com fornecimento de kit 
de material didático e apostila para cada aluno participante 
do CTMO.
VALOR: R$ 168.159,83

AA MULTISERVIÇOS LTDA – EPP
Locação de Veículos com condutor, manutenção e combus-
tível.
VALOR: R$ 128.545,87

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Serviço de postagem de 44873 cartas comerciais, sendo 
44675 sem Aviso de Recebimento, no valor unitário R$ 1,95 
e 198 com Aviso de recebimento, no valor unitário entre R$ 
13,35 e R$ 16,90 a depender do peso da correspondência.
VALOR: R$ 89.906,90

AMÉRICA NET LTDA
Pagamento indenizatório de serviços telefônicos com siste-
ma de gravações para central de atendimento do Samu.
VALOR: R$ 54.000,00

 
* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Município 

publicado no dia 14 de dezembro de 201811 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Se a pesquisa feita 
pela Boa Vista SCPC se 
confi rmar, o comércio terá 
o que comemorar. Neste 
ano, o valor médio das 
compras natalinas deve 
subir 4,5% se compara-
dos ao ano passado. Ou 
seja, em 2018, o consu-
midor deve deixar nas 
lojas algo em torno de R$ 
482,54. Em 2017, o ticket 
médiofoi de R$ 461,54. A 
boa Vista SCPC é parcei-
ra da ACE-Guarulhos.

Também subiu a porcen-
tagem de consumidores 

que afi rmaram gastar mais 
neste ano: 11% dos entre-
vistados. Ano passado 
foram 9%. Já os que disse-
ram que pretendem gastar 
menos dinheiro este ano 
com as compras de fi m de 
ano somam 72% dos en-
trevistados. Em 2017, esse 
percentual era de 75%.

Sobre o tipo de estabele-
cimento onde as compras 
serão feitas, a pesquisa 
Hábitos de Consumo de 
Natal e Fim de Ano indica 
que 38% das compras 
serão realizadas em lojas 

de departamentos, centros 
comerciais, galerias e 
hipermercados. Lojas de 
rua ocupam a 2ª posição 
com 32%, seguidas por 
lojas de shoppings (30%). 
Percentuais similares aos 
de 2017.

Já 21% dos consumi-
dores farão as compras 
de Natal por meio de 
e-commerce (eram 25% 
em 2017). Destes, 42% 
sentem-se seguros ao 
comprar por meio de 
comércio eletrônico, e 
apenas 14% acreditam 

que é alta a probabilida-
de de fraude.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-Gua-
rulhos, esses números 
refl etem a tendência de 
recuperação do otimismo. 
“Esse ano vimos repetidas 
vezes a queda inadim-
plência, o que já era bom. 
Agora, essa tendência de 
alta no consumo pode ser 
otimismo com o futuro, 
com a estabilidade fi nan-
ceira. Que isso se concre-
tize e possamos crescer 
sempre”, conclui Paneque. 

Parceira da ACE-Guarulhos afirma que valor 
médio das compras de Natal deve subir 4,5%

LEVANTAMENTO: Pesquisa da Boa Vista SCPC aponta, ainda, que reduziu número dos que vão gastar menos com as compras de fi nal de ano
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Luana Piovani deixa 
sua casa no Rio para 
ir morar em Portugal

A atriz Luana Piovani com-
partilhou em seu Instagram 
seus últimos preparativos 
antes de se mudar em de-
fi nitivo para Portugal nesta 
segunda-feira, 17. Em alguns 
vídeos, Luana mostrou 
algumas malas abertas e os 
preparos de sua família. Em 
determinado momento, ela 
agradece aos funcionários 
que trabalhariam no carre-
gamento de seus pertences: 
“os meninos que vão colocar 
nossa vida em caixa!”

“Sensação boa, mas estra-
nha. Boa porque a escolha 
é nossa, né? Escolhi vir para 
o Rio aos 19 anos, e agora 
estou escolhendo ir embora 
dele aos 42”, afi rmou em ou-
tro momento. Antes de sair, 
Luana tirou uma foto de sua 
casa e escreveu: “Foi lindo”.

Entre as justifi cativas para 
a mudança, Luana havia 

citado motivações como 
segurança e dignidade. “Eu 
não tenho medo do novo, 
de desafi o. Eu vou em busca 
do que eu quero, e o que eu 
quero é dignidade. O Brasil 
não oferece dignidade, 
defi nitivamente.”

“Se precisar eu vou vender 
roupa em loja, sim, feliz da 
vida, vou na porta de uma 
escola vender um bolo. 
Claro que isso não vai me 
trazer o dinheiro que eu 
gasto hoje, mas a gente se 
adequa”, concluiu.

Leo Jaime foi o vencedor 
da 15ª edição do quadro 
Dança dos Famosos, do 
Domingão do Faustão, cuja 
fi nal foi ao ar neste domingo, 
16. Ele superou as adver-
sárias Erika Januza e Dani 
Calabresa e levou o troféu 
ao lado da professora Laris-
sa Parison. Na etapa fi nal, 
os participantes tiveram de 
apresentar duas coreogra-
fi as, um tango e uma valsa.

Leo Jaime motivou aplau-
sos da plateia e elogios dos 
jurados, o que lhe garantiu 
sete notas máximas (de oito) 
do júri nas duas apresenta-
ções. O auditório deu nota 
9,6, e o público de casa 
concedeu 9,8.

A fi lipina Catriona Gray foi 
eleita Miss Universo 2018 
na cerimônia realizada em 
Bangcoc, capital da Tailân-
dia, neste domingo, 16. Ela 
se tornou a quarta mulher de 
seu país a conquistar o maior 
título de beleza mundial após 

derrotar a sul-africana Tama-
ryn Green, que obteve o títu-
lo de primeira dama de hon-
ra. A terceira posição fi cou 
para a venezuelana Sthefany 
Gutiérrez. Já a brasileira 
Mayra Dias fi cou entre as 20 
semifi nalistas.

A 67ª edição do Miss Uni-
verso foi a primeira a ter um 
júri composto exclusivamen-
te por mulheres para avaliar 
as mais de 90 candidatas. 
Também foi a primeira vez 
que uma mulher trans con-
correu ao título.

Leo Jaime vence ‘Dança dos Famosos’: 
‘Consegui representar muita gente’

Filipina é a nova Miss Universo 2019; a 4a eleita do país
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[ horóscopo ]

Tá Dando Onda

Primeiro Domingo

Globo, 15h08 Surf’s 
Up. EUA, 2007. Ani-
mação. Direção: Ash-
Brannon, Chris Buck. 
O jovem pinguim Cadu 
participa de seu pri-
meiro campeonato 
profissional. Ele acredi-
ta que a vitória lhe trará 
o respeito e a admira-
ção que tanto deseja.

Globo, 1h15 
First Sunday. EUA, 
2008. Comédia. 
Direção: David E 
Talbert, Com Ice 
Cube, Katt Willia-
ms. Durrell resol-
ve roubar o fundo 

de obras da igre-
ja do bairro, mas 
o dinheiro já ha-
via sido roubado. 
A única saída é 
prender todas as 
pessoas de uma 
missa.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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O "P" da
sigla CAP,
no futebol

(BR)

Entidade 
responsá-
vel pela
empresa

Altares de
sacrifícios
religiosos

Ruy
Castro,
biógrafo
brasileiro

Que só
age por
dinheiro
(fem.)

Cozinha 
no forno

O som
ouvido 

na salva
militar

Sigla 
da resso-

nância
magnética

Chefe
espiritual
no Can-
domblé

Pressão
Arterial
Média
(sigla)

O terceiro
patriarca
bíblico

Extensão de
arquivos
de vídeos
(Inform.)

Autran
Dourado, 
romancista
mineiro

Hora
(símbolo)

Ismar
Madeira,
repórter
da Globo

Oração "e-
nergética"
da Igreja 

Messiânica
Beneficiar

com 
um dom
natural

O do
álcool é
alto no

conhaque
Famosa
praia de
Niterói
(RJ)

Clássico 
do Cinema

japonês

Enlace (?),
início da
vida do
casal

Passou a
vassoura
em (um
lugar)

Retomo (a amizade) Recurso explorado
nos jogos para PC
"Tive (?)", sucesso
de Cartola (MPB)

Fenômeno
acústico

Saudação
telefônica

Radiano
(símbolo)
O elemento
como o C14

Escolha
como filho

Contei;
relatei

Criada da
nobreza
Ordem
militar

Ingere
(alimento)
Apelido de
"Caetano"

A tribo
chefiada

por Jerôni-
mo (EUA)

"Ar", em 
"aeronave"

Causa o
deficit de

crescimento

Valor da
inscrição
"Virus", 
em HIV

Elemento
da bomba
atômica

(símbolo)

Nova
remessa

(pl.)

3/avi — mri. 4/jacó. 6/johrei. 7/nanismo.

[ novelas ] 

virgem

Seu jeito de falar 
torna mais difícil que as 
pessoas se aproximem 
de você - fale mais 
claramente e tudo vai 
ficar bem. Você terá a 
impressão de que as 
outras pessoas estão 
se cansando você, 
quando, na verdade, a 
culpa é da sua própria 
impulsividade.

Fuga será o seu tema 
recorrente do dia. Você 
precisa sair de sua 
rotina para obter um 
pouco de ar fresco e 
para esquecer as suas 
preocupações, embora 
elas sejam passageiras.

Você se sente muito 
à vontade consigo 
mesmo e uma onda 
de otimismo vai lhe 
dar uma imagem 
grande e colorida da 
vida! Se tentar mode-
rar sua impaciência, 
você vai ganhar o 
dia. Seu otimismo em 
aumento lhe dará um 
impulso energético.

Você está cheio de 
vivacidade e de bom 
humor, o que vai fazer 
muito bem às pessoas 
que o rodeiam. Cuide 
da sua pressão arterial, 
você vai ficar tenso sem 
perceber. Aproveite o 
tempo para resolver 
todas as suas batalhas.

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
financeiro e repensar 
o seu orçamento. Seus 
exageros podem gastar 
suas reservas de ener-
gia. Tente compensar 
isso com uma dieta 
equilibrada.

Seu otimismo sobe a 
outro patamar e é hora 
de realmente apreciar 
as coisas boas da vida. 
Há muita coisa acon-
tecendo ao seu redor, 
então reconheça seus 
verdadeiros limites. Isso 
lhe causa esgotamento 
nervoso, por isso seria 
melhor procurar paz.

Você vai ser muito 
solicitado porque está 
muito enérgico. Você 
não pode ajudar a todos, 
mesmo que queira. Um 
ataque repentino de 
fadiga vai ajudá-lo a per-
ceber que você precisa 
de uma noite tranquila. 
Descanse e desfrute de 
algum tempo sozinho.

Você será tentado a 
assumir riscos. A sorte 
está esperando por 
você, mas muito neste 
contexto. Cuide bem 
do seu sistema urinário 
e beba mais líquidos. 
Você precisa rever suas 
prioridades no que diz 
respeito ao seu estilo 
de vida.

Espere um dia cheio 
de acontecimentos. Não 
tropece. Você estará 
mais consciente do seu 
corpo e mais prepa-
rado para cuidar de si 
mesmo. Não hesite em 
seguir este caminho e 
desacelere.

Hoje parece ser um 
dia calmo. É hora de 
pensar mais em si 
mesmo e nas pessoas 
próximas a você! Não 
se esqueça de se 
aquecer gradualmente 
antes de fazer exercício 
e tenha cuidado com 
movimentos bruscos, 
também.

Com sua energia, 
você pode mover 
montanhas hoje! Dito 
isto, não seja muito 
exigente. Seu estado de 
ânimo compensa o seu 
cansaço físico. Não fique 
trancado em casa, você 
precisa passar algum 
tempo ao ar livre.

Ideias fixas permitirão 
que você evite muito na-
turalmente fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo. 
Você está chegando 
perto de seus objetivos. 
Você está se sentindo 
cansado e precisa 
escapar, mude de ares e 
fuja da rotina.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Soninha anuncia 
que foi convidada 
para fazer aulas de 
dança na Bahia. Úr-
sula descobre que 
ganhou uma passa-
gem para Portugal. 
Úrsula e Enzo se 
encontram. Getúlio 
comenta com Mel 
que precisa com-
prar um presente 
para Brigitte. 

Espelho da Vida
Cris pede perdão 

a todos pelo atraso 
e inventa uma des-
culpa para Alain. 
Isabel se aproxima 
de Sheila. Alain se 
emociona com a in-
terpretação de Cris. 
Cris afirma a Mar-
got que ama Alain 
e Danilo, cada um 
em uma dimensão 
do tempo. Josi con-
fronta Cris sobre 
o vestido original 
de Julia. Lenita 
expulsa Emiliano de 
sua casa.    

O Tempo 
Não Para

Barão avisa a 
Paulina que irá 
ao julgamento e 
promete à filha que 
mudará de vida. 
Betina pede a Lúcio 
que acabe com 
Marocas. Agustina 

garante a Cesária 
que Dom Sabino 
voltará a morar com 
ela. Eliseu aconse-
lha Dom Sabino a 
contar a Carmen 
sobre o estado de 
Agustina. Samuca 
e Marocas curtem a 
lua de mel.

O Sétimo Guardião
Milu aconselha 

Gabriel a esperar 
os resultados do 
exame de DNA para 
voltar ao casarão 
de Egídio. Judith 
investiga o túnel 
secreto no casarão. 
Marilda imagina 
Fabim ao olhar para 
Eurico. Lourdes 
Maria revela a Rai-
munda que está se 
relacionando com 
Olavo. Milu comen-
ta com Feliciano 
que Valentina sabe 
sobre o segredo do 
casarão.  

Jesus
Nemestrino 

desconfia de Dimas 
e Gestas. Shabaka 
estranha ao ver 
Barrabás com mo-
edas. Os filhos de 
Adela se divertem 
com prostituas. Os 
apóstolos procuram 
pelo Lunático. Laila 
beija Jairo e eles 
estranham a pre-
sença do Lunático. 
Mateus alerta Asisa.  

As Aventuras 
de Poliana

Filipa fica furiosa 
e reclama de Polia-
na e de João para 
Débora. Poliana 
tenta conversar 
com Filipa e pede 
para que ela pare 
com suas provoca-
ções. Otto faz uma 
reunião com toda a 
equipe sobre uma 
importante aquisi-
ção da O11O. Luca 
Tuber e Gabriela 
armam um plano 
para prejudicar a 
reputação de Mirela 
na internet.    

Chiquititas
Em outro dia, Car-

men, Marian, Cintia 
e Matilde vão no-
vamente até o or-
fanato para buscar 
o tesouro. Gabriela 
vai até o quarto de 
Marian, mas não 
encontra cabelo da 
garota. Eduarda vê 
Paçoca fugindo por 
estar devendo para 
um dos chefes da 
comunidade e ela 
decide ajudá-lo.   

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Paulo Roberto de Sousa, estado civil 
divorciado, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em Teresina, PI no dia quinze de 
abril de mil novecentos e sessenta e sete 
(15/04/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Franklim Cândido de Sousa Neto e de 
Maria da Guia Lopes de Sousa
Maria da Conceição dos Santos Silva, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Barras, PI no dia seis de junho de 
mil novecentos e oitenta (06/06/1980), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Batista 
dos Santos e de Maria das Dores Gomes 
dos Santos

Mauro Cesar Loterio Bernardes, estado 
civil solteiro, profi ssão cortador, nascido 
em Subdistrito Santo Amaro, São Pau-
lo, SP no dia vinte e seis de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(26/02/1975), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Bernardes e de Maria Conceição 
Loterio Bernardes
Edilaine de Siqueira, estado civil di-
vorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de se-
tembro de mil novecentos e setenta e um 
(28/09/1971), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Benedito de Siqueira

Ivan Alves dos Santos, estado civil di-
vorciado, profi ssão atendente, nascido 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, São Pau-
lo, SP no dia dezenove de julho de mil no-
vecentos e setenta e quatro (19/07/1974), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Alves 
dos Santos e de Cleuza Alves dos Santos
Renata Braga Paz, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nas-
cida em Teresina (Reg. Subdistrito Santa-
na, São Paulo-SP), PI no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(27/05/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Geraldo Braga Paz e de Maria de Fatima 
da Conceição

Wagner de Souza Cesar, estado civil sol-
teiro, profi ssão montador de autos, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (24/02/1985), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Julio Cesar e de Izabel Francisca 
de Souza Cesar
Milena Moreira Salatino, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia oito de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/10/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Wander-
ley Vicente Salatino e de Lenira Moreira 
Salatino

Sergio Gomes de Melo, estado civil di-
vorciado, profi ssão empresário, nascido 
em Afogados, Recife, PE no dia dois de 
julho de mil novecentos e sessenta e oito 
(02/07/1968), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Grascé de Oliveira Melo e de Odete Go-
mes da Silva
Marília Canesin Miranda, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(10/12/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Washington de Miranda e de Maria 
Aparecida Canesin de Miranda

Ronildo Almeida Barbosa, estado civil 
solteiro, profi ssão fi scal de ônibus, nasci-
do em Aroeiras, PB no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (16/11/1984), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Maria Almeida de Moura
Filomena Figueiredo, estado civil sol-
teira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dois de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(02/01/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria de Fátima de Figueiredo

Eduardo Garcia Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo, SP no dia quatorze de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e um 
(14/02/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José da Silva e de Neide Garcia Silva
Elisangela Lopes dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão técnica de enfer-
magem, nascida em Santana do Mundaú 
(Reg. 1º Distrito de São José da Laje), AL 
no dia dezesseis de setembro de mil no-
vecentos e setenta e nove (16/09/1979), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Lopes dos Santos e de Maria José dos 
Santos

Josivaldo José Irineu, estado civil soltei-
ro, profi ssão gerente, nascido em Amon-
tada (Reg. Cruxati-Itapipoca), CE no dia 
três de agosto de mil novecentos e oitenta 
e nove (03/08/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Dalgimar Irineu e de Eremita 
Zeferino Batista Irineu
Heliana dos Santos Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão repositora, nascida em 
Paramirim (Reg. Distrito de Ibiajara), BA 
no dia dez de julho de mil novecentos e 
noventa e dois (10/07/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio José Pereira e 
de Sileide Pereira dos Santos

Lucian Angelo da Silva Amorim, estado 
civil solteiro, profi ssão caseiro, nascido 
em Palmares, Estado de Pernambuco 
(Reg. Novo Lino, Estado de Alagoas) no 
dia vinte e seis de julho de mil novecentos 
e oitenta e nove (26/07/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Luciano de Amorim Silva 
e de Maria de Fátima da Silva
Sara de Jesus Moura de Matos, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nas-
cida em Tefé (Reg. 2º Ofício), AM no dia 
doze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e sete (12/12/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jorge Gomes de Matos 
e de Marlene da Silva Moura

Leonardo Francisco da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em Guarulhos, SP no dia deze-
nove de novembro de mil novecentos e 
noventa e sete (19/11/1997), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Eduardo Francisco da 
Silva e de Maria Celia da Silva
Sara Luane Marins Carvalho, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Salvador (Reg. Subdistrito Brotas), BA no 
dia dez de novembro de mil novecentos 
e noventa e oito (10/11/1998), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio Claudio Mar-
tins de Carvalho e de Vanessa Cerqueira 
Marins

Douglas Gomes Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão protético, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de maio de 
mil novecentos e noventa (07/05/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Dinamerico 
Pinheiro Pereira e de Rejane Maria Go-
mes Pereira
Milca Karla de Albuquerque Lopes, 
estado civil solteira, profi ssão assistente 
social, nascida em Recife (Reg. Camara-
gibe), PE no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (14/06/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Samuel 
Vasconcelos Lopes e de Marta Lucinda 
de Albuquerque Lopes

Luiz Lopes Eugênio, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte de setembro de mil 
novecentos e noventa e oito (20/09/1998), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jose Eu-
genio Filho e de Albertina da Conceição 
Eugenio
Rebeca Feitosa de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Pin-
damonhangaba, SP no dia vinte e seis 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
nove (26/08/1999), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Luciano de Oliveira e de Débora 
Feitosa Sousa de Oliveira

Isaias Correia de Salles, estado civil 
divorciado, profi ssão pintor, nascido em 
Ipauçu, SP no dia primeiro de outubro 
de mil novecentos e sessenta e três 
(01/10/1963), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Pires de Salles e de Maria José Cor-
reia de Salles
Naiara Pinheiro dos Santos, estado civil 
divorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em Ilhéus, BA no dia onze de setem-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(11/09/1978), residente e domiciliada em 
Vinhedo, SP, fi lha de Nelson Pinheiro dos 
Santos e de Izaura Teodora Nascimento

Vinicius da Silva Costa Granato, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de locação, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
dois de julho de mil novecentos e noventa 
e três (22/07/1993), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Emilio Granato e de Elizabete da 
Silva Costa Granato
Flávia Francellino de Morais, estado ci-
vil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Mariluz, PR no dia quatorze de junho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(14/06/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Lisboa de Morais e de Maria Apa-
recida Francellino de Morais

Alberto Luiz Teixeira Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP no dia dezes-
seis de setembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (16/09/1985), residente e 
domiciliado em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP, fi lho de João da Silva Nasci-
mento e de Maria Doniséti Teixeira
Andréa Napoleão Vechier, estado civil 
divorciada, profi ssão coordenadora de 
vendas, nascida em São Paulo, SP no dia 
dezesseis de março de mil novecentos 
e oitenta (16/03/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Dacio Vechier e de Valdeci 
Napoleão Vechier

Douglas da Silva Rocha, estado civil 
solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia quatorze de abril de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (14/04/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Waldemar 
Vieira da Rocha e de Dalva Rodrigues da 
Silva Rocha
Joana D´Arc Alves dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão técnica de enfer-
magem, nascida em Subdistrito Tatua-
pé, São Paulo, SP no dia dezenove de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(19/08/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alceu Alves dos Santos e de Sandra Apa-
recida Dias dos Santos

Bruno Lopes Maia, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em Distrito Ita-
quera, São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
três (27/08/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Antonio Joaquim Maia Neto e de Cla-
rice Maia
Michele Carvalho Alcantara do Nasci-
mento, estado civil divorciada, profi ssão 
coordenadora operacional, nascida em 
São Paulo, SP no dia dezesseis de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e cinco 
(16/03/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Luiz Trindade e de Alice Maria de 
Carvalho Filha

Leandro Evangelista da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), 
SP no dia vinte e cinco de outubro de mil 
novecentos e oitenta e um (25/10/1981), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Arlindo da Silva e de Alzira Evan-
gelista da Silva
Márcia Barbosa dos Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(22/05/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Barbosa dos Santos e de Creusa 
Moreira dos Santos

Armando Luiz Guedes Pereira, estado 
civil divorciado, profi ssão policial militar, 
nascido em Rio de Janeiro, RJ no dia vin-
te e cinco de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e três (25/02/1963), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Armando Pereira e de 
Gracinda dos Prazeres
Luciana da Silva dos Santos Pereira, 
estado civil divorciada, profi ssão estu-
dante, nascida em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de outubro de mil novecentos e 
oitenta e três (01/10/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Sebastião José dos 
Santos Pereira e de Edilene Maria de 
Jesus Silva

Jônathan da Silva Lima, estado civil sol-
teiro, profi ssão promotor de vendas, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia trinta e um 
de agosto de mil novecentos e noventa 
(31/08/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Moreira de Lima e de Ana Lucia da 
Silva Prado
Marilene Barbosa Ribeiro, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
João de Meriti (Reg. 3º Distrito), RJ no dia 
oito de junho de mil novecentos e oitenta e 
sete (08/06/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José dos Santos Ribeiro e de Maria 
Eunice Paulo Barbosa

Murilo Henrique de Freitas Angelo, 
estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia três de 
agosto de mil novecentos e noventa e cin-
co (03/08/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José da Ressurreição Fernandes An-
gelo e de Irene Benedito de Freitas
Giovanna Fernanda de Santana, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e nove 
(14/10/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Juliano Jose de Santana e de Carla Apa-
recida Monteiro

Francisco José de Lima Sanches, es-
tado civil solteiro, profi ssão consultor em 
telecomunicações, nascido em Pompeia, 
SP no dia seis de outubro de mil nove-
centos e sessenta e quatro (06/10/1964), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Miguel 
Sanches Pinha e de Maria Aparecida de 
Lima Sanches
Silvana Maria Auxiliadora Machado, 
estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em Rio de Janeiro (Reg. 8º Ofí-
cio), RJ no dia nove de maio de mil no-
vecentos e sessenta e cinco (09/05/1965), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Arnaldo Pe-
reira Machado e de Maria Lina do Rosario 
Machado

(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 
Matheus Costa Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de junho de mil novecentos 
e noventa e seis (27/06/1996), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Carlos da Costa 
Santos e de Miriam Paulino dos Santos
Lilian Karolline Andrade de Sousa, 
estado civil solteira, profi ssão promotora 
de vendas, nascida em Mogi das Cruzes 
(Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), SP no 
dia cinco de abril de mil novecentos e no-
venta e três (05/04/1993), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Francisco Amaro de Sousa e 
de Maria Liliande Andrade de Sousa.

Moisés Isídio dos Santos Filho, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Maceió (Reg. Tabuleiro do Martins, 5º 
Distrito), AL no dia vinte e dois de setem-
bro de mil novecentos e noventa e oito 
(22/09/1998), residente e domiciliado em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Moi-
sés Isídio dos Santos e de Iranice Maria 
dos Santos
Luana Aparecida Alexandre, estado 
civil solteira, profi ssão babá, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de ju-
nho de mil novecentos e noventa e seis 
(28/06/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Andreia Aparecida Alexandre

Wallace Serodio Prado, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (18/11/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Adelange Dias do Prado 
e de Alessandra Fernandes Serodio
Hellen Araujo Possadas, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telema-
rketing, nascida em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/09/1987), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha 
de Claudines Possadas e de Maria Hele-
na de Azevedo Araujo Possadas

Ricardo Neto dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Jussari, BA no dia vinte e oito de agos-
to de mil novecentos e sessenta e seis 
(28/08/1966), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Agostinho Neto e de Doralice Souza 
Santos
Vildeane Silva e Silva, estado civil divor-
ciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Imperatriz, MA no dia oito de 
outubro de mil novecentos e setenta e oito 
(08/10/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Albertino Gomes da Silva e de Maria das 
Graças Ferreira

Thiago Alexandre da Cunha Lucchiari, 
estado civil divorciado, profi ssão empre-
sário, nascido em Garça, SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
um (12/08/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luiz Roberto Garrido Lucchiari e de Ta-
nia Regina da Cunha Lucchiari
Damares Caldas dos Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP no 
dia quatro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (04/09/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jacó Rosa dos Santos 
e de Maria de Fátima Caldas dos Santos

Irineu Reis Silva Filho, estado civil soltei-
ro, profi ssão repositor, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (19/01/1986), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Irineu Reis 
Silva e de Joselita Silva Rios
Jheniffer de Oliveira, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e quatro de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(24/11/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Reginaldo de Oliveira e de Márcia Ferreira 
de Almeida

Roberto Luiz de Oliveira, estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Candeias, MG no dia vinte e dois de 
outubro de mil novecentos e cinquenta e 
nove (22/10/1959), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Albertino Luiz de Oliveira e de 
Manoelina Luiza de Oliveira
Solange da Penha Nogueira Machado, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
dois (14/09/1972), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Anesio Nogueira Machado e de Maria 
da Conceição Machado

Marcelo Salvioni, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Subdistri-
to Tucuruvi, São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de abril de mil novecentos e setenta e 
um (26/04/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Paulo Salvioni Netto e de Maria de 
Lourdes Cavali Salvioni
Vanda Lúcia Pereira, estado civil divor-
ciada, profi ssão vendedora, nascida em 
Juazeiro do Norte, CE no dia vinte e oito 
de janeiro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (28/01/1965), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Pereira da Silva e de Marina 
Fernandes

Jessé de Lucena, estado civil divorciado, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Su-
zano, SP no dia onze de junho de mil no-
vecentos e oitenta (11/06/1980), residente 
e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de 
João de Lucena e de Ruth da Costa Rosa
Ana Paula Franco, estado civil soltei-
ra, profi ssão atendente, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(26/01/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Franco e de Maria José Aguiar 
Franco

Jáleson José da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão cobrador de ônibus, nascido 
em Novo Lino, AL no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
três (25/12/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Manoel da Silva e de Cicera José 
da Conceição Silv a
Jessika Gaspar Gomes, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia cinco de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(05/04/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Claudio Roberto Gomes e de Eliane Apa-
recida Gaspar

Valmir Galdino de Oliveira Maciel, es-
tado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Novo Horizonte, SP no dia 
vinte e um de julho de mil novecentos e oi-
tenta e dois (21/07/1982), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Sebastião de Oliveira Maciel 
e de Minervina Galdino de Oliveira Maciel
Ana Carolina Farah, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/10/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Daniel Dias Morais Farah e de Adriana 
Santos Farah

José Mauro Santos da Silva, estado 
civil divorciado, profi ssão cocheiro, nas-
cido em Agrestina, PE no dia onze de 
julho de mil novecentos e setenta e dois 
(11/07/1972), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Marculino da Silva e de Helena Ma-
ria dos Santos
Maria Olinda Garbim, estado civil divor-
ciada, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em Orlândia, SP no dia sete de 
setembro de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (07/09/1954), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Alberto Antonio Garbim e de Elvira 
Puls Garbim

Francisco Silva de Santana, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em Guarulhos, SP no 
dia doze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (12/09/1985), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Maria da Conceição 
Silva de Santana
Cassia Santos de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão administradora de em-
presas, nascida em Floresta Azul, BA no 
dia quinze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (15/02/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Sebastião de Oliveira e 
de Silvana Maria dos Santos

Diego dos Santos, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de novem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(01/11/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rita dos Santos
Karina Aparecida dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(10/12/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Patricia Aparecida Santana dos Santos

Lucas de Almeida Lira Ramos, esta-
do civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
São Paulo, SP no dia trinta de janei-
ro de mil novecentos e noventa e sete 
(30/01/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Anderson Gonçalves Ramos e de Caroli-
na de Almeida Lira
Aline Braga da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e seis 
(10/02/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Elisangela Braga da Silva

Dario Marciano, estado civil solteiro, pro-
fi ssão açougueiro, nascido em Guarulhos, 
SP no dia primeiro de setembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (01/09/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Lupercio 
Marciano e de Sonia Valverde
Iasmim Camargo Lopes, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Guarulhos, SP no dia cinco de julho 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(05/07/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Batista Lopes e de Fatima Aparecida 
de Camargo

Ricardo Expedito Filho, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Girau do Ponciano, AL no dia vinte e oito 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (28/08/1995), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Edson Expedito Filho e de Severina 
Rosa dos Santos Expedito
Ester Oliveira de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(26/02/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Roberto Antonio de Souza e de Ivone de 
Souza Oliveira

Fabricio Belluzzo Braguine, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em São Sebastião do Paraiso, 
MG no dia dezoito de julho de mil nove-
centos e noventa e três (18/07/1993), resi-
dente e domiciliado em São Sebastião do 
Paraíso, MG, fi lho de Antonio Aparecido 
Braguine Ferreira e de Claudia Belluzzo 
Braguine
Sabylli Rossi Montanhere, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
sete de janeiro de mil novecentos e oiten-
ta e oito (27/01/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Reinaldo Montanhere e de Rose-
meire Rossi Cedro Montanhere

Máicon Araújo dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Itororó (Reg. Distrito Bandeira 
do Colônia), BA no dia vinte e três de ju-
nho de mil novecentos e noventa e dois 
(23/06/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Carlos Oliveira dos Santos e de 
Adriana do Carmo Araújo
Marleide Oliveira de Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Jacobina (Reg. Quixabeira), BA no dia vin-
te e três de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (23/11/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Valter José de Sousa e 
de Maria Mayre Pereira de Oliveira

Robert William Morais, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de no-
vembro de mil novecentos e noventa 
(06/11/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Regina Morais
Amanda Serradilha Alves, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de departa-
mento pessoal, nascida em Distrito São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP no dia cin-
co de abril de mil novecentos e noventa 
(05/04/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edimilson Serradilha Alves e de Sandra 
da Cruz Serradilha Alves

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na 
forma da Lei 

Lavro o presente 
para ser afi xado 
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Registro Civil 

e publicado na 
imprensa local 
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Cleyton Fernandes dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia doze de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(12/01/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Neide Cassimiro
Sibele de Freitas Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatro de setem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(04/09/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Josinei Dourado dos Santos e de Solan-
g e A p arecida de Freitas

Fabio Ricardo Roque de Lima, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Bom Jesus dos Perdões, SP no dia 
dezoito de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e oito (18/02/1978), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Maria Aparecida Roque 
de Lima
Elisabete Lopes Fernandes, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dois de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
três (02/09/1973), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Veloso Fernandes e de Maria Io-
landa Lopes Fernandes

Felipe da Silva Clementino, estado civil 
divorciado, profi ssão balconista, nascido 
em Mendes, RJ no dia quinze de maio 
de mil novecentos e noventa e dois 
(15/05/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Claudio Luis Nascimento Clementino e 
de Maria Aparecida Raimundo da Silva 
Clementino
Julyana Karen Pereira Leite, estado ci-
vil solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuru-
vi), SP no dia vinte e cinco de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/10/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sebastião Izolino Pereira e de Maria Ima-
culada Pereira Leite

Antonio Silvio Pereira, estado civil di-
vorciado, profi ssão corretor de imóveis, 
nascido em Iguatu, CE no dia vinte e sete 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
oito (27/10/1978), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pe-
reira de Lima e de Maria Alves Bezerra 
Pereira
Fernanda Fonseca, estado civil di-
vorciada, profi ssão secretária, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e um de 
maio de mil novecentos e setenta e nove 
(21/05/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Roberto Antoniassi Fonseca e de Ivalda 
Francisco Fonseca

Adonai dos Santos Costa, estado civil 
divorciado, profi ssão administrador de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de outubro de mil nove-
centos e setenta e cinco (27/10/1975), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Osvaldo de 
Barros Costa e de Espedita Josefa dos 
Santos Costa
Jaqueline Adriana Papa, estado civil 
solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dois de outubro de mil novecentos 
e oitenta e um (02/10/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Marina Papa

Fabio de Oliveira Azevedo, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia primeiro de junho de mil novecentos 
e oitenta e três (01/06/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Francisco de Oliveira 
Azevedo e de Maria Noeme de Almeida 
Azevedo
Fabiana Dias Leite Azevedo, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Jabaquara), 
SP no dia vinte e dois de julho de mil no-
vecentos e oitenta e seis (22/07/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Juraci 
Assunção Azevedo e de Maria Dias Leite 
de Oliveira

Rafael dos Santos Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
Senhor do Bonfi m, BA no dia vinte e três 
de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/07/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Saturnino da Silva e de Romualda 
Justina dos Santos
Silvaneide Santos de Novais, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Iguaí, BA no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
um (14/12/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Valdete Santos de Novais e de Ana 
Francisca dos Santos

Wires Q ueiroz de Almeida, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Distrito Ibitunane, Gentio do Ouro, BA no 
dia primeiro de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e um (01/02/1991), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Valdivio Alves de 
Almeida e de Neivivânia Queiroz de Al-
meida
Larissa Q ueiroz Oliveira dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão estagiaria, 
nascida em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia primeiro de novem-
bro de mil novecentos e noventa e oito 
(01/11/1998), residente  e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jerrinaldo Oliveira dos Santos e de Celma 
Alves de Queiroz.

Vinicius Garcia Gabriel, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e dois 
(21/02/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Cláudio Gabriel da Silva e de Sandra Re-
gina Garcia da Silva
Livia Maria de Oliveira, estado civil sol-
teira, profi ssão analista administrativo, 
nascida em Distrito Guaianases, São 
Paulo, SP no dia vinte de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (20/06/1988), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Dalva de 
Oliveira Pereira

Maurício Wilson Camargo, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Vila Guilherme, São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de abril de mil no-
vecentos e setenta e nove (26/04/1979), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Odair Apare-
cido de Camargo e de Ivonete Madeira 
Camargo
Cristiane Rodrigues Ferreira, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Arujá, SP no dia vinte de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/09/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sergio Pinto Ferreira e de Vicentina Ro-
drigues

Rafael Silva de Carvalho, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de transporte, 
nascido em Guarulhos, SP no dia seis de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (06/12/1995), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Tarcisio Silva de Carvalho 
e de Luciene Aparecida Silva
Gabriela Lima da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar logistica, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quinze de 
abril de mil novecentos e noventa e seis 
(15/04/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valmi Gomes de Lima e de Francisca Dul-
ce da Silva

Claudinei Nogueira Júnior, estado civil 
solteiro, profi ssão moleiro, nascido em 
Distrito Guaianases, São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de abril de mil novecentos 
e noventa e oito (26/04/1998), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Claudinei Nogueira e de 
Elaine Cristina Valentim dos Santos
Beatriz Luiz dos Santos, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia primeiro de janeiro de dois 
mil (01/01/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Sergio Farias dos Santos e de Vanilda 
Aparecida Luiz

Luiz Fernando Tonon da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de expe-
dição, nascido em Guarulhos, SP no dia 
oito de junho de mil novecentos e oitenta 
e oito (08/06/1988), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Luiz Carlos Machado da Silva e 
de Anita Tonon da Silva
Ana Caroline Ferreira de Freitas, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de abril de mil nove-
centos e noventa e quatro (24/04/1994), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Erinaldo de 
Freitas e de Maria da Piedade Ferreira 
de Freitas

Dirceu Tieri, estado civil divorciado, pro-
fi ssão policial militar, nascido em Osasco, 
SP no dia dezoito de outubro de mil no-
vecentos e sessenta e seis (18/10/1966), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Wirges 
Tieri e de Dinorah da Silva Tieri
Tâ nia Mavel Corrêa, estado civil solteira, 
profi ssão policial militar, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Belenzinho), SP 
no dia vinte e seis de outubro de mil no-
vecentos e sessenta e oito (26/10/1968), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Corrêa 
e de Djanira Mavel

Antônio Martins de Araujo, estado civil 
divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Bom Jesus da Lapa, BA no dia dezoito 
de junho de mil novecentos e cinquenta e 
sete (18/06/1957), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luiz Martins de Araujo e de Maria Mar-
tins de Araujo
Nilza Maria de Araujo, estado civil di-
vorciada, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Guarulhos, SP no dia 
treze de novembro de mil novecentos e 
sessenta (13/11/1960), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Almir Gomes de Araujo e de 
Joaquina Rosa de Jesus Araujo

Thiago Alexandre Papi, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (21/12/1985), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Batista Papi e de Alzira da 
Silva Papi
Franciéle Rodrigues Varêa, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nas-
cida em Santo André, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/06/1988), residente e domiciliada em 
Mauá, SP, fi lha de Mauro Viviani Varêa e 
de Cleocí Rodrigues Varêa

Nelson Rodrigues, estado civil viú vo, 
profi ssão motorista, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia sete de abril de mil nove-
centos e cinquenta e quatro (07/04/1954), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Alfredo 
Antonio Rodrigues e de Maria Aparecida 
da Conceição
Cássia Pereira Santos, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica em recursos hu-
manos, nascida em Colorado do Oeste, 
RO no dia dez de junho de mil novecentos 
e oitenta (10/06/1980), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Valdemar Pereira dos Santos e de 
Maria Geralda dos Santos

É merson Alves Pereira, estado civil sol-
teiro, profi ssão militar, nascido em São 
Paulo (Reg. Diadema), SP no dia quinze 
de março de mil novecentos e noventa 
e quatro (15/03/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Carlos Alves Pereira e de 
Zelia Baiak
Fernanda França Cavalcanti, estado 
civil solteira, profi ssão analista de gestão 
de redes e prestadores, nascida em Sub-
distrito Cangaiba, São Paulo, SP no dia 
dezessete de outubro de mil novecentos 
e oitenta e oito (17/10/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de João Lopes Cavalcanti e 
de Edina Pereira França Cavalcanti

Clayton Lopes da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão conferente, nascido em 
Subdistrito Santa Efi gênia, São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (26/02/1981), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Sebas-
tião da Silva e de Cleuza Lopes da Silva
Avelyne Bortoluci Alves Vilar, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Santana, São Paulo, SP 
no dia quinze de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (15/03/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Cicero Alves Vilar e de 
Esther Aparecida Bortoluci Alves Vilar

Marinaldo Salustiano Correia, estado 
civil divorciado, profi ssão segurança, nas-
cido em São Caetano, PE no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e oito (15/02/1968), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Eugenio Salustiano Correia e de 
Maria José Correia
Josiane Cardoso da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Paranavaí, PR no dia oito de abril de 
mil novecentos e oitenta (08/04/1980), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Laurindo 
da Silva e de Leonice Cardoso.

Robson Rodrigues Gonçalves, estado 
civil solteiro, profi ssão coordenador de 
logística, nascido em Guarulhos, SP no 
dia onze de março de mil novecentos e 
oitenta e oito (11/03/1988), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Floriano Cardoso Gonçalves e 
de Isabel Rodrigues Gonçalves
Christiane X avier de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dois de 
setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (02/09/1989), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Eusmar Oliveira de Souza e de 
Debora Maria avier de Souza

Herbert Franca Gomes Lopes, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (23/10/1989), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Edson Luís Lopes e de Elida 
Franca Gomes Lopes
Tayná Costa Arruda, estado civil solteira, 
profi ssão assistente e commerce, nascida 
em Guarulhos, SP no dia nove de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(09/05/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Haroldo José de Almeida Arruda e de 
Roberta Aparecida Marques Costa Arruda

Marcio Evandro Pauletto, estado civil di-
vorciado, profi ssão operador de empilha-
deira, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e três (28/02/1973), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Sebastião Pauletto e de 
Luiza Maria Pauletto
Renata Ferreira, estado civil solteira, pro-
fi ssão manicure, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dezesseis de junho de mil no-
vecentos e setenta e sete (16/06/1977), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisca 
Maria Ferreira

Gabriel Rodrigues da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
oito de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e seis (28/02/1996), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Geraldino Rodrigues da Silva 
e de Marlene Rodrigues da Silva
Raquel Pereira Ribeiro, estado civil 
solteira, profi ssão agente de aeroporto, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
de outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (20/10/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Pedro Paulo Ribeiro e de Luciene Pe-
reira dos Santos

Pedro da Cunha Fonsêca, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Rafael, RN no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e quarenta e 
dois (29/06/1942), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luiz de França da Cunha e de Luiza 
Evangelista da Fonsêca
Antonia Aristides da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em As-
saré (Reg. 1º Ofício), CE no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e sessenta 
e nove (30/09/1969), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Cicero Aristides da Silva e de 
Francisca Maria da Silva

Geraldo Borges de Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Varzelandia, MG no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e setenta e 
três (16/11/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Manoel Borges de Oliveira e de Edelfi -
na Borges de Oliveira
Ana Marques Lobato, estado civil divor-
ciada, profi ssão auxiliar de operações, 
nascida em Ibiracatu, MG no dia vinte e 
sete de setembro de mil novecentos e 
setenta e sete (27/09/1977), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José dos Reis Marques 
Lobato e de Lucia Francisca Borges

Rodolfo Souza da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico eletrônico, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(01/07/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Manoel Edmilson da Silva e de Maria 
Cristina de Souza
Carla Cristina Fortunato, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em Jaguaribe (Reg. Perei-
ro), CE no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (05/12/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Fortuna-
to Neto e de Maria da Conceição da Silva 
Fortunato

Hamilton de Oliveira Borges, estado 
civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de setembro de mil novecentos 
e setenta e nove (14/09/1979), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Walter Borges e de 
Cleuza Borges de Oliveira
Joelma Pereira da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão esteticista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (21/09/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Joel Tolentino Pereira e de Sebastiana 
Gomes da Silva Pereira

Felipe Romão Valim, estado civil soltei-
ro, profi ssão ferramenteiro, nascido em 
Bragança Paulista, SP no dia trinta de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e três 
(30/09/1983), residente e domiciliado em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lho 
de Marco Antonio Valim e de Maria Lucia 
Romão Valim
Ana Flavia Lopes Alves, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente de restaurante, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze 
de janeiro de dois mil (13/01/2000), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Rogerio Alves e de 
Erika Lilian Lopes.

Pierre Y oiti Alves, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP 
no dia cinco de novembro de mil nove-
centos e oitenta e oito (05/11/1988), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ernandes Feitosa 
Alves e de Satiko Ito Alves
Samanta Serpa de Andrade, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Peruibe, SP no dia oito de setem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(08/09/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Geraldo Conceição Rangel de Andrade e 
de atia Regina Serpa

William Caires Trevine, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro eletrônico, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(26/12/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Alberto Trevine e de Arminda Ri-
beiro de Caires Trevine
Derlaine Almeida Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica de hemoterapia, 
nascida em Distrito Itaquera, São Paulo, 
SP no dia dezenove de novembro de 
mil novecentos e noventa (19/11/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Waldetario Almeida Silva e de 
Maria Rosa da Costa Tedim

Ricardo Isaias da Cruz, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Butantã), SP no dia três de abril de mil no-
vecentos e setenta e nove (03/04/1979), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Sebastião 
Saraiva da Cruz e de Cleusa Maria Isaias 
da Cruz
Ana Paula Duarte, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Sub-
distrito Pari, São Paulo, SP no dia seis de 
maio de mil novecentos e setenta e nove 
(06/05/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Duarte e de Maria do Socorro Pe-
reira Duarte

Jorge da Silva Azevêdo, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Ubatã, BA no dia vinte e nove de feve-
reiro de mil novecentos e sessenta e oito 
(29/02/1968), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Pedro da Silva Azevêdo e de Maria de 
Lourdes dos Santos
Sirley Maria da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Vitória 
de Santo Antão (Reg. 1º Distrito), PE no 
dia trinta de dezembro de mil novecentos 
e setenta (30/12/1970), residente e do-
miciliada em Vitória de Santo Antão, PE, 
fi lha de João Antonio da Silva e de Miriam 
Maria da Silva

Genival de Jesus, estado civil solteiro, 
profi ssão amarrador, nascido em Umbaú-
ba (Reg. 2º Ofício), SE no dia vinte e seis 
de novembro de mil novecentos e setenta 
e seis (26/11/1976), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Eneas de Jesus e de Merentina 
de Jesus
Elizabeth Prestes Marques, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (14/02/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jeferson de Jesus Mar-
ques e de Maria Aparecida Prestes

Vinícius Pereira de Alcâ ntara, estado ci-
vil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e noventa e 
nove (22/06/1999), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Wilson Pedro de Alcântara e de 
Terezinha Pereira de Alcântara
Gabryela Ramos Justino, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia três de janeiro de 
dois mil e um (03/01/2001), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de George Justino da Silva 
e de Adriana Ramos da Silva

Gabriel de Araujo Soares, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em refrigera-
ção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de janeiro de mil novecentos e 
noventa e nove (26/01/1999), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Odair Soares e de Maria 
Girlene de Araujo Soares
Daniela Emídio de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Santa Fé do Sul (Reg. Três Fronteiras), 
SP no dia dez de fevereiro de dois mil 
(10/02/2000), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ademar Siqueira de Souza e de Flávia 
Cristiane Emídio de Souza

Claudio Luiz Pereira, estado civil sol-
teiro, profi ssão policial militar, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cin-
co (21/01/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luiz Deodato Pereira e de Cleide de 
Souza Pereira
Bruna Gonçalves da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enferma-
gem, nascida em Irecê (Reg. América 
Dourada), BA no dia dezesseis de de-
zembro de mil novecentos e noventa e 
um (16/12/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Etevaldo Moreira da Silva e de Gicélia 
Gonçalves da Silva

Joseilton Rodrigues da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Jitaúna, BA no dia dezessete de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(17/02/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edivaldo Francisco da Silva e de Josenil-
da Santos Rodrigues
Marlandia do Nascimento Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de ca-
beleireira, nascida em Jitaúna, BA no dia 
vinte e oito de outubro de mil novecentos 
e oitenta e oito (28/10/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Edvaldo Fernandes dos 
Santos e de Maria de Lourdes do Nasci-
mento Santos

Francisco Araújo da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado de obras, 
nascido em Igaracy, PB no dia onze de 
agosto de mil novecentos e setenta e 
nove (11/08/1979), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Bernardo da Silva e de 
Maria Araujo da Silva
Bárbara Rôse de Almeida, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Igaracy (Reg. Distrito 
Itaporanga), PB no dia sete de julho de mil 
novecentos e oitenta e sete (07/07/1987), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Geraldo 
Alexandre de Almeida e de Maria da Con-
ceição de Almeida

William Fahl Maciel, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de marketing, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quinze de 
julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(15/07/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Mário Barbosa Maciel e de Aparecida 
Fahl Maciel
Aline Santos Rosa, estado civil soltei-
ra, profi ssão analista de sistemas, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dez de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(10/07/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luiz Carlos Rosa e de Aparecida da Silva 
Santos Rosa

Bruno Ramos Daniel, estado civil soltei-
ro, profi ssão pintor, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia três de agosto de mil no-
vecentos e noventa e cinco (03/08/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Joaquim 
Pinto Daniel e de Marlene Santos Ramos
Ketiely Lima Ferraz, estado civil solteira, 
profi ssão autômoma, nascida em ique 

ique, BA no dia doze de junho de mil no-
vecentos e noventa e oito (12/06/1998), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Evânio Ro-
drigues Ferraz e de Elisângela Rodrigues 
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 

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr Gastão Vidigal, 166

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

apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art 1525 
do Código Civil Brasileiro:
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VAGA URGENTE 
 Porteiro e aux. de serviços gerais 
(Masc e Fem). Entrar em contato 
pelo tel: 4386-4009 falar c/ Dé-
bora/Dayane. 

 EMPRESA ADMITE 
 Auxiliar de escritorio. Exigência 
residir prox a Vl Galvão - GRU en-
viar CV p/ dmpabril@gmail.com 

 ARTE FINALISTA 
 P/ trabalhar com diagramação de 
tabloides. Enviar currículo p/ le-
andro.rocha@barbosasm.com.br 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 APTO PRAIA DO FORTE 
 Praia Grande, 2 dorms, 2 banhei-
ros, 1vaga p/ carro, demais dep. 
mobiliado. 11 2440-9505 

 IMÓVEL DOS SONHOS 
 Aluguel, venda e avaliações. 
Corretora Ivone. Vila Augusta, 
2 e 3 dorms de 305 a 368 mil. 
Whats:96416-1918 Creci 147493 

 JD. BELA VISTA 
 Atrás da Pça. Juscelino K de Oli-
veira, 1 dorm.,sl,coz.,wc.,lav. casal 
s/ fi lhos s/animal. F: 98443-5925  

 JD. BELA VISTA 
 Atrás da Pça. Juscelino K de Oli-
veira, 1 dorm.,sl,coz.,wc.,lav. casal 
s/ fi lhos s/animal. F.: 98443-5925  

 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 

 ÓTIMA OPORTUNIDADE 
 Você q mora em Gua, cobertura 
dos sonhos. Eu tenho! F:94703-
8713 Quintino- Creci 151731 

 LITORAL 

 CASA P/ TEMPORADA 
 Caraguatatuba p/ 8 pessoas, 
praia das palmeiras. 11 2441-1735 
/ 19 99101-6161  

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 BRADESCO IMÓVEIS 
 Crédito 353mil, entr 148mil + 134 
x 2.337. F:94703-8713 Quintino. 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. F: 
96724-5421 WhatsApp 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 TRAGO SEU AMOR 
 De volta em até 24 hrs. F:(11) 
94354-2020/98102-0061 whats 

 MASSAGEM 

 MASSAGEM RELAXANTE 
 Depilação e limpeza de pele. 
Preços Promocionais!!! F:96951-
4445  

 RELAX 

 ADA COROA GORDONA 
 Mass prostatica aparelhada, bei-
jo grego, inversões de papeis. F: 
(11)94380-9078 

 DIVERSOS 
 DESEJO UM NAMORADO 
 Ana Cristina, formada em direito, 
bonita, 40 anos. F:97223-6393 

     

   

de linhaClassifi cados

ANUNCIE

VAGA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PCD

BENEFÍCIOS: AM + AO + VA + VR
+ CONVÊNIO FARMÁCIA

Enviar currículo para:
selecao@ativalog.com.br

Salário: R$ 1.706,00

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

- CALDO DE MOCOTÓ
- TAPIOCAS
- ATOLADO DE CUPIM
- FAVADA
- BAIÃO DE DOIS

Uma tradição de família a mais de 40anos

2412-8601
Segunda à Sábado das 11:30 às 22:00 hrs
Domingos e Feriados das 11:30 às 17:00 hrs
 
Av. Guarulhos, 3001, 
Ponte Grande - Guarulhos - SP

/Jenipapo Boteco e Restaurante

Novidades Quartas e sábado Feijoada

EDITAL  DE CONVOCAÇ Ã O
A COMISSÃ O P RÓ -F UNDAÇ Ã O DA ASSOCIAÇ Ã O DOS AGEN-
TES DE CADASTRO DE GUARUL H OS,  através de seu Presidente, 
ELSON DE SOUZA MOURA, vem, pelo presente, tornar público que 
estão sendo convocados todos os Agentes de Cadastro de Guarulhos 
para participarem de uma Assembleia que visa fundar uma associação 
civil sem fins lucrativos, com a finalidade de congregar os Agentes de 
Cadastro de Guarulhos, Assembleia esta que se realizará no dia 19 de
dezembro de 2018, as 17h30, em primeira chamada e, caso necessá-
rio, as 18h00 em segunda chamada, na Rua Oswaldo Cruz, 95, Cen-
tro, Guarulhos – SP, CEP 07010-020, na qual se deliberará sobre a 
seguinte ordem do dia: I. Criação da “A SSOCIAÇ Ã O DOS AGENTES 
DE CADASTRO DE GUARUL H OS”;  II. Aprovação do Estatuto So-
cial; e III. Eleição da primeira Diretoria e posse dos Diretores eleitos. 
Guarulhos, 12 de dezembro de 2018. EL SON DE SOUZ A MOURA 
- Presidente da Comissão Pró-Fundação da Associação dos Agentes 
de Cadastro de Guarulhos

Vende-se sobrado
3 dorms, 1 suíte, sala 

jantar, sala de estar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. 

empregada, garagem, área 
total construída 280m2

R$ 595.000.00 
99975-3528 / 97560-1771

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 27 de dezembro 2018 às 09h00min *. 2º LEILÃO: 08 de janeiro 2019 às 09h00min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 29/02/2012, cujos Fiduciantes são ALEXANDRE ZANELATTO, CPF/MF 
sob nº 077.448.868-95, e sua esposa WANSLEY DE CASSIA OLIVEIRA ZANELATTO, CPF/MF sob nº 600.106.659-
00, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.281.569,56 (Um Milhão 
Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio Residencial, com 246,36m² de área construída, e terreno com 
a área total de 500,00m², situado na Avenida Sete de Setembro, nº 1.248, lote nº 11, da quadra nº 24, do loteamento 
Vila Rosália, antiga Vila Queiroz, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 47.869 do 2º Cartório de Registro 
de Imóveis de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO  
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.214.789,30 (Um Milhão Duzentos e Quatorze Mil 
Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do 
início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4567_15 Al).

TINTAS PREÇO 
DE FÁBRICA

Cert. ISO 9001

Esm.epoxi c/cat. 18 Lts 
RS490.00

Esm poliuretano c/cat. 18 Lts 
RS390.00

Esm sint lata 18 Lts RS210.00
Tinta acrílica p/paredes e pisos 

18 Lts RS145.00
Atendemos sob encomenda 
cores conf catálogos RAL, 

MUNSELL, PANTONE

4973 8532
94633-8880

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

VAGAS:
AUX. DE MONITORAMENTO

COBRADOR

COMPRO CONSÓRCIO 
EM ANDAMENTO!

Imóveis, caminhões, tratores, carros e motos. 
Não contemplado ou contemplado. 

COM MAIS DE 30% DAS 
PARCELAS PAGAS. 

MESMO COM PARCELAS EM 
ATRASO. ATENDEMOS TODO O 

BRASIL. PAGAMOS À VISTA.

SOLICITE SUA PROPOSTA!!!

(11) 98255-4125
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90




