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REI: Roberto Carlos chega aos 44 anos de especial na Globo respaldado 
pela audiência e cantando as canções mais que conhecidas GH  Pág. 13

Somente oito dias após a assinatura do contrato de concessão dos serviços de abastecimento de Guarulhos, a Sabesp entregou 
nesta quinta (20) as primeiras obras que prometem acabar com o rodízio de água na cidade até o fi nal de 2019

Sabesp entrega as primeiras obras 
para acabar com o rodízio de água
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Guti autoriza ‘congelar’ o IPTU
para quem pagar o tributo 
dentro do prazo de vencimento

Meio Ambiente recebe novas 
viaturas para o reforço da 
fi scalização em vários setores
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Multas de trânsito da capital 
paulista poderão ser parceladas 
em até 12 vezes no crédito
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Recargas do cartão escolar
retornam em 1o de fevereiro
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O prefeito Guti e a presidente da
Sabesp, Karla Bertocco no evento
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Preparação para a posse

Servidores de empresa tercerizada trabalham na limpeza do piso e retirada da lama acumulada 
no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), nesta quinta (20), para a posse do presidente eleito, Jair 
Bolsonaro (PSL) que acontece no próximo dia 1º de janeiro, sob forte esquema de segurança.

Dida Sampaio/AE

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.

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

A esperança 
tem força!

A crise brasileira é pro-
funda e prolongada. Isso 
porque ela reúne vários 
componentes. Primeiro, a 
crise política motivada pela 
disputa do poder. Segun-
do, a própria recessão 
econômica, que reflete 
a crise política nacional 
e também as incertezas 
internacionais. Terceiro 
componente é que, pela 
primeira vez, o Estado não 
consegue puxar a retoma-
da do crescimento.

Todos somos vítimas des-
sa situação. Mas nem todos 
pagam a conta na mesma 
proporção. A cota maior 
da fatura vai para os mais 
pobres e a classe traba-
lhadora. Nos últimos anos, 
especialmente no governo 
Temer, os trabalhadores 
foram atacados por leis 
duras, que cortam direitos 
e pioram as relações entre 
capital e trabalho.

O novo governo eleito, ao 
que tudo indica, pretende 
radicalizar esses ataques. 
Bolsonaro já anunciou 
o fim do Ministério do 
Trabalho, uma carteira 
verde-amarela que rebaixa 
direitos e declarou que 
as leis trabalhistas devem 
beirar à informalidade. 
“Ser patrão no Brasil é um 
tormento”, declarou.

Claro que uma coisa é o 
discurso político e outra é 
a prática. O governante, ao 
se sentar em sua cadeira, 
sabe que terá de governar 
para toda a Nação e não 
ser agente de um segmento 
específico, porque isso sig-
nificaria privilegiar grupos 
em prejuízo da coletividade.

O sindicalismo tem ob-
servado com preocupação 
esse cenário. Mas não com 
desesperança. As crises 
passam. Nosso empenho 
é para apressar o fim da 
recessão, ajudar o Brasil 
voltar a crescer, buscar 

geração de empregos 
e atuar pela melhora da 
renda salarial. É a renda 
do trabalhador que define 
o tamanho do mercado 
interno. E, sem mercado 
interno, não há progresso 
ou soberania nacional.

As pessoas nem sem-
pre têm ideia de como 
o sindicalismo ajuda o 
País. Cito três exemplos: o 
abono salarial de 10% que 
negociamos vai injetar R$ 
13,1 milhões na economia 
regional. Nosso 13º salário 
colocará R$ 145,9 milhões 
no mercado. E o reajuste 
de 5% para cerca de 38 mil 
metalúrgicos acrescentará 
R$ 6,5 milhões por mês em 
Guarulhos, Arujá, Mairiporã 
e Santa Isabel.

Vivemos tempos duros. 
Quase todas as institui-
ções estão desgastadas, o 
Judiciário adota decisões 
contraditórias e o Congres-
so Nacional recém-eleito é 
marcadamente conservador. 
Mas, como diz o povo, é o 
que tem pra hoje. Contudo, 
a sociedade mostra vitalida-
de e o próprio resultado das 
urnas indica essa vontade 
por mudanças.

No final do ano, geral-
mente fazemos balanços. 
Não quero aqui fazer um 
inventário de problemas. 
Eles existem e podem ser 
superados. O sindicalismo 
não questiona governos 
eleitos. Nosso papel será 
combater erros e apoiar 
acertos. O Brasil superará 
a crise, poderá voltar a 
crescer e melhorar a vida 
do povo. Manter acesa a 
chama da esperança é o 
primeiro passo.

Natal - A todos, um Natal 
Feliz e pacífico. E um Ano 
Novo com energia, saúde, 
pensamento positivo e 
disposição de ajudar a 
construir um Brasil mais 
justo e um mundo melhor.

Mega Sena
Concurso n° 2108
18/12/2018
19 - 22 - 29 - 41 - 44 - 59

Lotofácil
Concurso n° 1752
19/12/2018 
01 - 03 - 04 - 06 - 07
08 - 09 - 12 - 13 - 15
16 - 17 - 18 - 20 - 22

Lotomania
Concurso n° 1928 
18/12/2018
00 - 11 - 12 - 20 - 33
35 - 37 - 38 - 40 - 43
45 - 47 - 62 - 66 - 73
76 - 81 - 85 - 94 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1879
18/12/2018
Primeiro sorteio 
05 - 09 - 13 - 21 - 29 - 41
Segundo sorteio
08 - 12 - 15 - 36 - 40 - 41

Federal
Extração n° 05346
19/12/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   84683           350.000,00
2º  20438             18.000,00 
3º  48744              15.000,00
4º  44183               12.000,00
5º  79878              10.023,00
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SABESP.  Água de qualidade tem nome.

Siga a Sabesp nas redes sociais.

A população de Guarulhos só tem a comemorar! 
A Prefeitura de Guarulhos e a Sabesp acabam 
de firmar acordo na área de saneamento. 
A iniciativa, que amplia a segurança hídrica para 
os quase 1,4 milhão de habitantes da cidade da 
Região Metropolitana de São Paulo, vai garantir 
esgoto tratado, rios mais limpos, diminuição da 
mortalidade infantil e mais saúde para todos.

ATÉ O FINAL DE 2019, 
O RODÍZIO ACABARÁ DE VEZ EM GUARULHOS!
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Sabesp entrega as primeiras obras 
para acabar com o rodízio de água

Antônio Boaventura
Oito dias após a assinatura 

do contrato de concessão 
dos serviços do Saae Gua-
rulhos, a Sabesp já entregou 
as primeiras obras, que tem 
como principal objetivo 
acabar com o rodízio de 
água no município. Foram 
entregues novas adutoras, 
tubulações e interligações 
que farão com que mais água 
chegue a região central e dos 
Pimentas. Isso vai  beneficiar  
imediatamente cerca de 300 
mil pessoas.

“A gente nem assumiu a 
operação e já estamos entre-
gando a primeira parte das 
obras. Agradeço a Câmara 
que foi muito célere nos 
processos e entenderam a 
necessidade do município. 
A Sabesp não depende da 
presidência, mas de quem de 
fato faz acontecer [e nesse 
caso] é a equipe técnica”, dis-
se a presidente da Sabesp, 

Karla Bertocco.
No dia seguinte à assinatura 

do contrato, a companhia 
paulista começou os traba-
lhos para reparo de vazamen-

tos, conserto de cavalete, 
troca de tubulações e reforço 
da rede. De acordo com a 
Sabesp, essas obras ajudam 
a combater os problemas de 

abastecimento das regiões 
central e do Pimentas como 
as pequenas dimensões das 
tubulações que levam água 
ao reservatório. 

“Mais de três décadas que 
a gente sofre com o rodízio e 
essa negociação serviu para 
algumas coisas importantes 
para a nossa cidade. Depois 

de uma semana já consegui-
ram entregar duas obras que 
vão ser fundamentais para 
o abastecimento da cidade”, 
declarou o prefeito Guti (PSB).

As novas tubulações e 
interligações, segundo a em-
presa de capital misto, resol-
vem o problema provocado 
pelas antigas tubulações e a 
ineficiência das bombas, que 
serão substituídas, e terão 
como principal propósito 
abastecer de forma plena a 
população destas regiões. 
Ou seja, aproximadamente 
50 bairros. A Sabesp atende 
371 municípios dos 645 do 
estado de São Paulo. 

“A gente ainda não 
consegue garantir que nos 
próximos meses consiga 
sanar isso. Mas, no prazo de 
um ano, conforme assinamos 
em contrato, a gente vai se 
livrar do rodízio. O Natal de 
2019 vai ser com muito mais 
água”, concluiu Guti.

O prefeito Guti anunciou 
que nos próximos dois anos 
de seu mandato pretende 
maximizar ainda mais a 
parceria entre a Prefeitura de 
Guarulhos e a Proguaru (Pro-
gresso e Desenvolvimento 
de Guarulhos S/A). Para tan-
to, o chefe do Executivo irá 
injetar ainda mais recursos 
na empresa de economia 
mista, visando suprir todas 
as demandas de zeladoria 
que cidade necessita.

Para Guti, que desde a 

sua posse sempre enfatizou 
a importância da Proguaru 
na atual gestão, a empresa 
reencontrou o seu caminho, 
que é o de ser o principal 
indutor do progresso e 
desenvolvimento da cidade. 
“Este protagonismo é expli-
cado pelo trabalho sério que 
vem sendo realizado por 
seus funcionários, gerentes 
e diretores, em parceria com 
a Prefeitura de Guarulhos, 
que proporcionou à empresa 
voltar a ter capacidade de 

investimento, trazendo exce-
lentes resultados. Isso reflete 
no serviço prestado, que tem 
crescido muito nos últimos 
dois anos”, disse.

Para 2019, o executivo 
municipal irá destinar à 
Proguaru cerca de R$ 140 
milhões, recursos que serão 
investidos na implementação 
dos principais serviços de 
zeladoria, como varrição, 
pintura de guias, capina, 
remoção de resíduos, roça-
gem, conservação de vias, 

limpeza de bocas de lobo, 
além das manutenções do 
tapa-buracos, pavimentação 
e drenagem.

Guti destacou também a 
rápida recuperação da Cer-
tidão Negativa de Débitos 
(CND) que permite a Pro-
guaru selar contratos com a 
Prefeitura de Guarulhos e, 
assim, prestar serviços de 
maior qualidade nas áreas 
de Controle de Acesso e 
Limpeza dos próprios da 
Educação e da Saúde.

Obras entregues nesta quinta-feira

Prefeitura anuncia forte investimento na Proguaru a partir de 2019

A região do Pimentas 
ganhou uma nova adutora 
com 600 milímetros  de  di-
âmetro,  capaz  de  distribuir  
mais  água para os bairros. 
Está em andamento ainda a 
renovação da casa de bom-
bas, que terá mais potência 
para mandar essa água até 
as casas.

Serão beneficiados os 
moradores de bairros como 
Água Chata, Cidade Parque  

Alvorada,  Cidade  Parque  
Brasília,  Cidade  Tupinambá,  
Conjunto  Marcos  Freire,  
Jardim  Albertina, Jardim Ali-
ce, Jardim Angélica, Jardim 
Ansalca,  Jardim  Arapon-
gas,  Jardim  Brasil,  Jardim  
Carvalho,  Jardim Centenário,  
Jardim  Cumbica,  Jardim  
Ferrão, Jardim Guilhermino, 
Jardim Joemi, Jardim  Katia,  
Jardim  Leblon,  Jardim Maria 
Dirce, Jardim Maria do Car-

mo, Jardim  Maria  Helena,  
Jardim  Normandia,  Jardim  
Nova  Cidade, Jardim Oli-
veira,  Jardim Otawa, Jardim 
Pimentas, Jardim Rodolfo, 
Jardim Santa Helena, Jardim  
Santa  Maria,  Jardim  Santo  
Afonso, Jardim Silvestre, 
Parque das Nações,  Parque  
Industrial  Cumbica,  Parque  
Jandaia,  Parque  Jurema, 
Parque São  Miguel, Pimen-
tas, Sítio São Francisco, Vila 

Alzira, Vila Izabel, Vila Nova  
Cumbica, Vila Paraíso e Vila 
São Gabriel.

 No Centro, a obra de inter-
ligação de sistemas entregue 
nesta quinta-feira vai  garantir  
mais  água  e  melhorar  a 
operação do sistema que 
abastece  regiões  como  
Bosque  Maia,   Cecap,  Go-
poúva,  Paraventi, Picanço, 
Torres  Tibagy, Vila Augusta 
e Vila Barros.
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Pelo segundo ano conse-
cutivo, o prefeito Guti auto-
rizou o “congelamento” do 
valor do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) aos 
contribuintes que efetuarem 
o pagamento do tributo 
dentro do prazo de venci-
mento, seja por cota única 
ou parcelado. Os artigos 
8º e 9º da Lei 7.680/2018 
estabelecem um modelo 
de cobrança que faz parte 
das medidas administrativas 
da Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Secretaria da 
Fazenda, para incentivar 
os pagamentos em dia e a 
regularização de débitos. A 
medida foi aprovada pelos 
vereadores na última sessão 
do ano e será publicada no 

Diário Ofi cial do Município 
nesta sexta-feira (21).

O benefício por pontua-
lidade também se aplica à 
concessão de desconto de 
5% aos contribuintes que 
estavam quites com o IPTU 
até o mês de outubro e, 10% 
aos que pagarem em cota 
única. Ou seja, os cidadãos 
não possuírem débitos com 
a municipalidade serão con-
templados por um bônus de 
adimplência. Caso opte em 
pagar à vista, o proprietário 
poderá acumular cerca 20% 
de desconto no imposto.

Vale ressaltar que o tributo 
pode ter aumento da base 
de cálculo, caso tenha sofri-
do alteração cadastral.

O prefeito Guti reforça que 

o IPTU é um tributo impor-
tante para os avanços na in-
fraestrutura, pagamento de 
dívidas e serviços públicos. 
“O IPTU gera o custeio de 
despesas e ações essen-
ciais que contemplam a 
população. É uma que bene-

fi cia a Prefeitura e os muníci-
pes e deve ser incentivada. 
Engajamos nossas equipes 
desde o início do ano para 
conseguirmos manter o 
valor do tributo, assim as 
famílias podem se planejar 
muito melhor”, afi rma.

Os serviços de manu-
tenção e de fi scalização 
das Secretarias de Meio 
Ambiente (Sema) e Obras 
foram reforçados com a 
aquisição de 16 novos veí-
culos: 10 picapes, 4 carros 
de passeio e 2 caminhões. 
A cerimônia de entrega foi 
realizada na tarde desta 
quinta-feira (20), no Paço 
Municipal, no Bom Clima.

Durante a cerimônia, o 
prefeito Guti destacou a 
importância das viaturas 
para a inibição de atos de 
desrespeito e vandalismo 
direcionados aos patrimô-
nios e vias de Guarulhos. 
“Infelizmente, muitas 
pessoas, até de fora da 
cidade, depredam e utili-
zam de maneira errada os 
espaços públicos, deposi-
tando lixos e resíduos nas 
ruas e poluindo o nosso 
meio ambiente, e nós te-

mos o papel de coibir tais 
atitudes criando medidas 
e estratégias satisfató-
rias. Sabemos de nossas 
limitações e que existem 
diversas metas a serem 
alcançadas, a limpeza 
urbana é uma delas. Deve-
mos fomentar medidas em 
prol da desobstrução dos 
espaços físicos principal-
mente agora nessa tempo-
rada de grandes chuvas”, 
afi rmou Guti.

Os veículos entregues 
para a fi scalização foram 
adquiridos com recursos 
do Fundo Ambiental advin-
do de Termo de Compro-
misso Ambiental (TCA), em 
quesão especifi cadas as 
atribuições condicionan-
tes para compensação, 
recuperação ou adequa-
ção, que é assumido pelo 
proprietário quando causa 
algum ilícito ambiental.

Após decolar de Cumbica, avião da Latam faz
pouso de emergência e tem pneus danificados

Prefeitura de Guarulhos mantém IPTU 
congelado pelo segundo ano consecutivo

Meio Ambiente recebe 
viaturas para o reforço da 
fiscalização dos serviços

Um problema em um voo 
da Latam na madrugada 
de esta quinta (20), no 
aeroporto de Confi ns, em 
Belo Horizonte (MG), fechou 
o terminal mineiro e afeta o 
funcionamento do aeroporto 
de Guarulhos, em Cumbica, 
na Grande S. Paulo.

Da meia-noite até às 8h 
desta quinta 19 voos atra-
saram em Guarulhos. Das 
100 chegadas previstas para 
esse período, 11 atrasaram 
e uma foi cancelada. Das 
74 partidas, oito tiveram 
atrasos e duas foram cance-
ladas. Na parte da manhã, 
segundo a GRU Airport, que 
administra o terminal, três 
chegadas e duas partidas 
enfrentam atrasos.

O problema no aeroporto 
internacional de Belo Hori-
zonte ocorreu, segundo a 
BH Airport, às 1h43 de hoje, 
quando um avião da Latam, 
que fazia a rota Guarulhos–
Londres, teve que realizar 
um pouso de emergência. 
Os pneus foram danifi -
cados e terão que ser 
trocados na pista para 
que a aeronave possa ser 
retirada do local. Os passa-
geiros foram retirados em 
segurança, mas o aeropor-
to teve de ser fechado para 
pousos e decolagens. Com 
isso, todos os voos com 
destino a Belo Horizonte 
estão sendo direcionados a 
outros aeroportos.

Em nota, a Latam informou 

que o voo LA 8084 (São 
Paulo/Guarulho-Londres) 
saiu à meia-noite e meia e 
teve que alternar o voo para 
Belo Horizonte por razões 
técnicas. “Durante o pouso, 
à 1h43, os pneus foram 
danifi cados e terão de ser 
trocados para possibilitar 
a retirada da aeronave da 
pista, que está interditada 
pelo menos até as 19h”, 
informou a companhia.  “Em 
razão disso, 30 voos da 
companhia de/para Confi ns 
foram cancelados até as 19h 
e um alternado”. A Latam 
pede aos passageiros que 
confi rmem a situação de 
seus voos diretamente na 
página status de voos antes 
de se dirigir ao aeroporto.
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Recargas do cartão escolar retomam em fevereiro
As recargas dos cartões 

escolares terminaram na 
última sexta-feira (dia 14) 
e só poderão ser feitas, 
novamente, a partir de 
1° de fevereiro pelos es-
tudantes e professores, 
diretamente nas loja da 
Guarupass, nos 15 postos 
de autoatendimento ou, 
então, pelo aplicativo.

A Secretaria de Trans-

portes e Mobilidade 
Urbana (STMU) explica 
que os usuários que não 
fi zeram suas recargas 
não poderão fazer uso 
do cartão durante o perí-
odo de férias.

Há uma dúvida entre 
os estudantes: não é 
possível fazer a recarga 
nem mesmo pelo aplicati-
vo? A resposta é não. O 

app que leva o nome de 
Guarupag, normalmente 
faz as recargas do cartão 
escolar. Porém, desde a 
zero hora de domingo 
(dia 16) ele está bloque-
ado para esse tipo de 
operação e só voltará a 
funcionar também em 1° 
de fevereiro.

Outro detalhe impor-
tante: é preciso renovar 

anualmente o cartão 
escolar, com data limite 
de 30 de abril do ano 
vigente. O procedimento 
é feito pelo site da Gua-
rupass (www.guarupass.
com.br). Basta entrar na 
opção Recadastre-se, 
onde é possível verifi car 
a documentação neces-
sária e depois realizar a 
renovação.
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Fantasias

Loja 1 - Rua João Gonçalves, 125 - Centro - Guarulhos
Próximo ao calçadão / Praça do Rosário - Tel. 3370-0750
Loja 2- Rua Maciel Monteiro, 922 - Artur Alvim
Loja 3- Av. Marechal Tito, 4622 - Itaim Paulista
www.karolfestas.com.br Segunda a sábado das 9h às 20h

Convites CoposBalões metalizados
Gás HélioGuardanapos

Pratos
MáscarasVelas

Suporte para 
balões Painéis 

decorativos
Painéis 

Personagens 
em EVA

Personagens Personagens 

Tem
as

Tem
as

DOCES

Secretário de Transportes de Osasco 
é assassinado a tiros na madrugada

O secretário de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana de 
Osasco, Osvaldo Vergínio, 
de 55 anos, foi morto por 
disparos de arma de fogo. O 
crime ocorreu na madrugada 
de desta quinta-feira (20), na 
Rua Heitor dos Prazeres, en 
Osasco, Grande São Paulo, 
segundo a Secretaria da 
Segurança Pública.

A Polícia Civil investiga a 
motivação do crime e faz dili-
gências para localizar e pren-
der os autores do assassinato, 
e trabalha com a hipótese de 
execução. Também foi mon-
tada uma força-tarefa policial 
para tentar esclarecer os mo-
tivos do crime e sua autoria. A 
ocorrência foi registrada no 5º 
Distrito Policial, que funciona 

em regime de plantão.
“Informações preliminares 

apontam execução”, disse 
o delegado Igor Guedes de 
Oliveira, porta-voz da polícia 
sobre as investigações do 
caso. 

A hipótese de crime 
patrimonial foi descartada 
pelos policiais, já que os dois 
homens não identifi cados que 

participaram do ataque não 
anunciaram nenhum roubo 
e também não levaram nada 
das vítimas. Elas voltavam 
de uma confraternização. Os 
criminosos que estavam num 
carro Volkswagen Saveiro 
branco atiraram 11 vezes con-
tra o veículo Toyota Corolla 
preto onde estava o político, 
seu motorista particular e a 

mulher do funcionário.
Seis tiros atingiram Verginio, 

que morreu, e ao menos dois 
feriram a esposa do motorista, 
que sobreviveu. O funcionário 
não se feriu. As informações 
dão conta que o atirador usa-
va arma com silenciador.

Osvaldo era formado em 
Direito e atuou na Polícia 
Militar. Na hora do ataque, 

ele estava armado, mas não 
conseguiu reagir. A vítima 
vereador de Osasco, tendo 
assumido a presidência da 
Câmara dos Vereadores 
entre 2007 e 2008. Nas elei-
ções de 2008, foi o vereador 
mais votado da região e re-
eleito para a presidência da 
Câmara. Em 2013, foi eleito 
deputado estadual.

é assassinado a tiros na madrugada
Nivaldo Lima/AE Divulgação/ALESP
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A Prefeitura de São 
Paulo anunciou nesta 
quinta-feira, 20, que 
o Departamento de 
Operação do Sistema 
Viário (DSV) vai passar 
a receber os recursos 
contra multa de trânsito 
pelo portal DSV digital. 
Também poderá ser feita 
a indicação de condutor 
pelo site. Outra novidade 
é a opção de pagamento 

de multas por meio do 
cartão do crédito, com 
parcelamento em até 12 
vezes.

Segundo a prefeitura, 
a iniciativa vai diminuir 
os prazos e auxiliar no 
combate a corrupção. 
“Cada vez que a gente 
avança na informatização 
a gente diminui a cor-
rupção na cidade. Não 
há a menor dúvida que a 

corrupção é irmã siamesa 
da burocracia”, destacou 
o prefeito Bruno Covas.  
A indicação de condutor 
e a defesa da autuação 
podem ser feitas por pes-

soas física e jurídicas. 
A estimativa é de que a 

mudança poderá acelerar 
o prazo de análise dos 
recursos. A Prefeitura diz 
que, pelo portal, o pro-

cesso poderá ser concluí-
do em 30 dias corridos. 
É um trâmite que leva 
quatro meses, em média, 
quando feito presencial-
mente em um dos postos 

de atendimento do DSV 
ou pelos Correios.

Já a análise da indica-
ção de condutor, quando 
recebida manualmente, 
leva cerca de dois meses 
para ser processada. 
Pelo portal, a Prefeitu-
ra diz que vai levar 10 
dias. O processo só é 
concluído depois de o 
Detran-SP validar os 
documentos e efetuar a 
transferência da pontu-
ação.

Durante a entrevista co-
letiva para apresentar o 
portal DSV digital, Covas 
também anunciou a pos-
sibilidade de se realizar o 
parcelamento de multas 
no cartão de crédito. A 
mudança era prevista 
em resolução publicada 
em julho pelo Conselho 
Nacional de Trânsito 
(Contran), que liberou os 
órgãos de trânsito dos 
Estados e municípios a 
receberem pagamento 
de multas de trânsito e 
impostos relacionados 
aos veículos por meio de 
cartão de crédito. Assim, 
as multas poderão ser 
parceladas.

O DSV Digital, no en-
dereço https://dsvdigital.
prefeitura.sp.gov.br, per-
mite acesso fácil e rápido 
aos procedimentos de 
defesa de autuação e 
indicação de condutor.

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Ao Final de mais um ano, desejo a 
todos um Natal de plena harmonia 
e um Ano Novo repleto de novas 

conquistas e realizações.

Boas Festas!!

Vicente A. de Souza (presidente)

wetnwild.com.br•(11) 4496.8000
/wetnwildsaopaulo @wetnwildsp/wetnwildsaopaulo
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Multas de trânsito na cidade de SP
poderão ser parceladas no crédito
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A Polícia Civil de Goiás 
decidiu indiciar, nes-
ta quinta-feira, 20, o 
médium João Teixeira de 
Faria, o João de Deus, 
pelo crime de violência 
sexual mediante fraude, 
artigo 215 do Código 
Penal. A pena prevista 
para este crime é de dois 
a seis anos de cadeia, em 
regime fechado.

Os delegados respon-
sáveis pelo caso foram a 
Abadiânia (GO) para pro-
tocolar o inquérito policial 
finalizado junto ao fórum 
da cidade. Agora, o Mi-
nistério Público de Goiás 
irá decidir, a partir deste 
inquérito, se denuncia o 
médium à Justiça ou não.

O inquérito leva em 
conta o caso de uma 
vítima, de aproxima-
damente 40 anos, que 
abuso sexual em outubro 
deste ano. Segundo o 
relatório final, o líder 

religioso ofereceu pre-
sentes, como uma pedra 
de valor e dois quadros 
religiosos, depois de ten-
tar atos libidinosos com 
a mulher, com o objetivo 

de silenciar a vítima.
Depois de ter pedido 

de liberdade negado, a 
defesa de João de Deus 
recorreu ao Supremo 
Tribunal Federal e o 

presidente do STF, Dias 
Toffoli, já pediu informa-
ções do caso à polícia 
para decidir favorável ou 
não pelo habeas corpus 
do médium.

Polícia indicia João de Deus por crime 
de violência sexual mediante fraude

Deputado quer a expulsão 
de Aécio Neves do PSDB

A pressão para que o 
senador Aécio Neves (MG), 
eleito deputado federal, 
saia do PSDB cresceu 
nesta quinta-feira, 20, após a 
segunda fase da Operação 
Ross, da Polícia Federal 
(PF), que cumpriu manda-
dos de busca e apreensão 
em endereços ligados à 
família do tucano. A primeira 
representação pedindo a 
expulsão de Aécio do PSDB 
foi protocolada nesta quinta 
na Executiva Nacional do 
partido e deverá seguir para 
o Conselho de Ética.

Endereçada ao presidente 
do PSDB, Geraldo Alckmin, 
a representação é assinada 
pelo deputado Wherles 
Fernandes da Rocha (AC), 
sob alegação de quebra de 
decoro parlamentar por par-
te do senador. O documento 
foi redigido antes mesmo da 
operação deflagrada nesta 
quinta.

“Nós temos de preservar 
o PSDB, que está pagan-
do uma conta muito alta 

por causa do desgaste 
do Aécio”, disse Rocha à 
reportagem. “Queremos que 
o partido se posicione: ou 
Aécio sai ou vamos ter uma 
debandada no PSDB. Mas 
achamos que quem tem de 
sair é ele, e não nós.”

A Operação Ross investiga 
denúncia de que a JBS teria 
pago propina de R$ 128 
milhões a Aécio e a seus 
aliados, de 2014 a 2017, ten-
do parte desse valor servido 
para alimentar a compra de 
apoio político na campanha 
eleitoral de quatro anos 
atrás. Delações do empre-
sário Joesley Batista e de 
outros executivos do grupo 
J&F também indicaram o pa-
gamento de uma “mesada” 
de R$ 50 mil ao senador. 

Aécio nega todas as 
acusações e tem chamado 
os delatores de “criminosos 
confessos”. Em seu último 
discurso como senador, no 
dia 12, o tucano disse que 
estava vivendo dias “extre-
mamente difíceis”.
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Natal é tempo de 
confraternização e é a 
época do ano em que 
o comércio mais tem 
movimento. E também, 
infelizmente, é o perío-
do em que bandidos se 
aproveitam do descui-
do alheio para roubar 
e furtar. Para evitar ao 
máximo esse tipo de 
violência, a Polícia Militar 
intensificou campanha 
de prevenção a roubos. 
A iniciativa tem apoio da 
ACE-Guarulhos.

A campanha consiste 
na divulgação de car-
tazes informativos que 
dão dicas de segurança 
básica aos consumido-
res, como não andar 
com celular à mostra, 
não abrir carteiras em 

público, andar com 
bolsas e sacolas junto 
à frente do corpo entre 
outras medidas. “São 
medidas simples, mas 
que podem evitar cons-
trangimentos”, afirma o 
major Vanderlei Pereira, 
coordenador operacio-
nal do 15º Batalhão da 
Polícia Militar.

Além das dicas de se-
gurança, a PM também 
reforçou o policiamen-
to nas ruas do Centro 
e em outros centros 
comerciais nos diversos 
bairros de Guarulhos. “É 
sempre bom frisar que 
em caso de furto ou rou-
bo, a Polícia Militar pede 
que o cidadão nos pro-
cure e faça um boletim 
de ocorrência, pois, só 

assim temos condições 
de manter na cadeia o 
bandido preso por roubo 
ou furto”, continua o 
major Pereira.

William Paneque en-
dossa a campanha da 
PM e diz que é muito 
importante sua conti-
nuidade. “Os lojistas se 
sentem mais protegidos 
porque veem a Polícia 
Militar atuando nas ruas 
e buscando aproximação 
com a população através 
dessa campanha que é 
importantíssima. Aliás, é 
uma campanha que vale 
não apenas para o Natal, 
mas também nas outras 
datas comemorativas, 
em que as ruas ficam 
cheias de consumido-
res”, conclui.

Polícia Militar faz campanha de prevenção 
a roubos no comércio com apoio da ACE

POLICIAMENTO: Soldados do 15º BPM distribuíram cartazes explicativos nas lojas do centro da cidade; os consumidores recebem questões básicas de segurança
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O 25º Campeonato de Futebol se-
guiu domingo (16) com três jogos, 
no Clube Campo (Parque Primavera).

Resultados - Dyna 3 x 1 União 
Metalúrgica; Tec-Fil 2 x 0 Chas-
six/SMB e Golin 2 x 1 Jomarca.  

Atenção: não haverá jogos no 
fi nal de ano.

ABONO INJETARÁ R$ 13 MILHÕES NA ECONOMIA

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
22/12/2018

UM NATAL COM FÉ E ESPERANÇA
A todos um Natal de paz e um Ano Novo 
com saúde e realizações. Vamos manter 
nossa fé e esperança na realização 
dos objetivos traçados. Irmanados, 
construiremos um mundo melhor!

Fique sócio.
Vale a pena!

O Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro, mantido 
pelo Sindicato, recebeu segunda (17) visita de sindicalis-
tas da Bélgica, que são nossos parceiros. Crianças e jovens 
ganharam kits entregues por trabalhadores e algumas 
empresas da base, contendo presentes no Natal. 

SINDICALISTAS BELGAS VISITAM MEU FUTURO

Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

Rodada teve três jogos
CAMPANHA SALARIAL - Assembleia na sede do Sindicato aprova pauta de reivindicações

Dirigentes belgas, presidente Pereira e estudantes no Instituto

Quando o salário 
sobe todos ganham. 
Aumenta o movi-
mento no comércio 
e o mercado interno 
ganha força. Exem-
plo disso é o Abono 
dos metalúrgicos, 
negociado nesta 
campanha salarial.

O  e c o n o m i s t a 
Rodolfo Viana, da 
subseção do Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos) no Sindicato, 
informa: “Considerando que haverá pagamento do abo-
no de 10% a todos os metalúrgicos, isso representará a 
injeção de R$ 13 milhões na economia, entre novembro 
deste ano e janeiro de 2019”.

Ou seja, a conquista aportará na economia mais 

de R$ 1 milhão ao 
mês, considerando 
o período de um 
ano. “Quase a tota-
lidade dos ganhos 
com o Abono irá 
para o consumo de 
bens pessoais, ali-
mentos e gêneros 
para as casas dos 
trabalhadores”, co-
menta Rodolfo.

Pereira - Para nosso presidente José Pereira dos San-
tos, o poder de compra dos salários é uma das molas 
mestras do desenvolvimento de uma Nação. “País com 
trabalhador empobrecido nunca sai do atraso. Apesar 
da recessão e da crise política, o sindicalismo tem feito 
de tudo pra repor as perdas da infl ação e conquistar 
ganho real às categorias”, ele afi rma.

CAMPEONATO RECOMEÇA EM 12 DE JANEIRO

Fuvest divulga lista de obras literárias 
para os vestibulares 2020, 2021 e 2022

A Fundação Universi-
tária para o Vestibular 
(Fuvest) divulgou a lista 
de obras literárias que 
serão utilizadas até o 
ano de 2022, já aprova-

das pela Pró-Reitoria de 
Graduação da USP. Veja 
a lista de obras por ano.

Haverá livros diferentes 
no processo seletivo de 
2020, em relação ao ano 

anterior: Quincas Borba 
substitui Memórias Pós-
tumas de Brás Cubas, 
ambos de Machado 
de Assis. Angústia, de 
Graciliano Ramos, entra 

no lugar de Vidas Secas, 
do mesmo autor. Poemas 
Escolhidos, de Gregório 
de Matos, passa a ser 
cobrado, e Iracema, de 
José Alencar, sai da lista.

Vestibular 2020
- Poemas Escolhidos - Gregório de Matos 
- Quincas Borba - Machado de Assis
- Claro Enigma - Carlos Drummond de Andra-

de
- Angústia - Graciliano Ramos
- A Relíquia - Eça de Queirós
- Mayombe - Pepetela

- Sagarana - Guimarães Rosa
- O Cortiço - Aluísio Azevedo
- Minha Vida de Menina - Helena Morley

Observação: Em relação ao Vestibular de 
2019, Quincas Borba entra no lugar de Memó-
rias Póstumas de Brás Cubas; Angústia substitui 
Vidas Secas e Poemas Escolhido ocupa o lugar 
de Iracema.

Vestibular 2021
- Poemas Escolhidos - Gregório de
Matos
- Quincas Borba - Machado de Assis
- Claro Enigma - Carlos Drummond de 
Andrade

- Angústia - Graciliano Ramos

 - Mayombe - Pepetela
- Campo Geral - Guimarães Rosa
- Romanceiro da Inconfidência - Cecília 

Meireles
- Nove Noites - Bernardo Carvalho

Vestibular 2022

- Poemas Escolhi-
dos - Gregório de

Matos
- Quincas Borba - 

Machado de Assis
- Alguma Poesia - 

Carlos Drummond 
de Andrade
- Angústia - Graci-

liano Ramos
- Mensagem - Fer-

nando Pessoa
- Terra Sonâmbula 

- Mia Couto
- Campo Geral - 

Guimarães Rosa
- Romanceiro da 

Inconfidência - Ce-
cília 

Meireles 
- Nove Noites - 

Bernardo Carvalho
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[ horóscopo ]

Alvin e os Esquilos 2

Divino Processo

G l o b o , 
15h07 Alvin 
and the Chi-
pmunks: The 
Squeakquel . 
EUA, 2009. 
Comédia. Di-
reção: Betty 
Thomas. Com 
Zachary Levi, 
David Cross. 

Durante um 
show em Pa-
ris, um aciden-
te faz com que 
Dave se ma-
chuque seria-
mente, tendo 
que perma-
necer um lon-
go período no 
hospital.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 39

CETC
CAPITALDONEPAL
ABORTOERIE

ARARAREOEN
ILCONTESTE

BPAPAIES
SEROMACONDE

VSPCONTA
HENAEMIRDEAL

ERRONEADT
ZIDANEBROA

CULPAPARR
EOTRENAE

LASSORODIN
NOATEUROD

TOSTÃOTONA

A hipótese
esperada

pelo pessi-
mista

(?)-á-ó-til:
o "não"
enfático

Questão
que opõe a
Igreja às

feministas

Relativo à
audição

O mais raso
dos Gran-
des Lagos

(EUA)
Animal 

estampado
na nota de
dez reais

Complicação
que pode

ocorrer em
cicatrizes

"(?) Está
Wally?",

livro
infantil

Alternativa
natural

para tingir
cabelos

Os planos
típicos do
malfeitor
da ficção

Negocia-
ção, em
inglês

Orelhas de
(?):  alvo

de plástica

Botar uma
(?) de cal:
encerrar 

um assunto

Área de re-
união dos
fiéis antes
da missa

Sentimento
que leva à
confissão
de crime

Ânion ou
cátion

(Quím.)

Escultor
francês 
de "O

Pensador"
Sem um

(?) furado:
sem

dinheiro

(?)
Stewart,
cantor de
"Sailing"

Vir à (?):
ser desco-

berto

Pão como
a cavaca
País dos

incas

Fita do a-
grimensor
Vestibular
dos EUA

(?) José,
locutor

Pertencen-
te a ti

(?) Sader,
sociólogo
Gênero de
Emicida

Feito da 
calculadora

Mina, 
em inglês

A prova que condena
o réu (jur.)

Katmandu
(Geog.)

Localização do  arqui-
pélago sul-americano

Los
Roques

Depois de 

Questione;
discuta
Genitor
(fam.)

Título nobre
de Drácula

(Lit.)
Tem fé

A opinião
não funda-
mentada

Técnico 
do Real
Madrid

(fut. 2017)

Foi seduzi-
da por Apo-

lo (Mit.)
Ops!

Conquista do Brasil na
Copa de 1994 (fut.)
Município do Estado

de São Paulo Função de Faustão

Correntistas visados
por bancos pelo poten-

cial de investimento

Cansado

Hora
canônica

3/reo — sat. 4/deal — erie — mine. 5/lasso. 6/seroma.

[ novelas ] 

virgem

O seu espírito alegre 
será muito evidente em 
todas as áreas como 
pano de fundo para 
tudo que você faz. Você 
deve rever sua rotina 
para encontrar um 
melhor equilíbrio e mais 
estabilidade na sua 
saúde e no seu estilo 
de vida.

Você tem uma imensa 
necessidade de fugir 
de sua rotina e isso 
o está levando a co-
nhecer novas pessoas 
interessantes. Você 
está na melhor forma 
possível, mas precisa de 
exercício físico. Assuma 
o controle das coisas, 
sem correr riscos.

É o raciocínio que 
vai lhe tirar de uma 
situação difícil. Você 
precisa moderar os seus 
movimentos e desejos 
e você deve evitar fazer 
muitas coisas ao mesmo 
tempo, isso lhe faz mal. 
Experimente atividades 
aquáticas para descarre-
gar o estresse.

Você vai preferir 
trabalhar em equipe 
e terá bons relaciona-
mentos por causa disso. 
Sua aptidão física não 
está adaptada às suas 
atividades. Os altos e 
baixos que você está 
experimentando é um 
sinal de fadiga mental.

Você vai estar mais 
sério do que o normal. 
Seus amigos poderiam 
animá-lo; não fique 
sozinho. Leve as coisas 
passo a passo e encon-
tre um lugar tranquilo 
para descansar.

Os esforços que você 
fez ontem fazem com 
que você se sinta leve 
e satisfeito. Seria bom 
diminuir o ritmo da sua 
vida doméstica. Pense 
nas suas prioridades; 
aproveite ao máximo as 
oportunidades disponí-
veis para você.

Ideias claras e firmes 
estão na ordem do dia e 
elas varrerão as suas dú-
vidas. Seu bom humor é 
contagiante. Você vai ter 
que se apoiar em todas 
as suas habilidades de 
resistência. Felizmente, 
você está em boa forma. 
Mantenha uma dieta 
equilibrada.

A necessidade de 
ação o empurrará a 
tomar decisões preci-
pitadas. Faça escolhas 
objetivamente. Você 
sentirá necessidade de 
ser mais ecológico por 
alguns dias, você está 
sofrendo de tensão 
nervosa. 

Você pode contar 
com a confiança e o 
entendimento hoje, 
consolide as coisas, 
especialmente no plano 
das amizades. Sua 
impaciência para sair 
da rotina vai fazer que 
você seja imprudente. 
Tome cuidado com suas 
articulações.

As coisas estão 
decolando muito rápido 
e conversar com os 
outros irá permitir que 
você mantenha o ritmo. 
Você está comple-
tamente à vontade 
consigo mesmo e seu 
equilíbrio está ficando 
mais forte. Praticar um 
esporte seria uma boa.

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

Você tem uma 
necessidade irresistível 
de expansão, isso faz 
você se livrar de suas 
dúvidas desnecessárias. 
Excessos feitos no mês 
passado são responsá-
veis por sua sensação 
de peso. Você precisa 
eliminar isso e fazer 
algum exercício físico.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Mel vê Tobias 
assaltando seu 
apartamento. 
Cláudio mexe nos 
disjuntores do 
colégio e leva um 
choque. Antônio 
liberta Getúlio, que 
segue ao encontro 
de Mel. Brigitte 
organiza a evacua-
ção do colégio por 
causa do incêndio. 
Flora, Alex e Garoto 
sentem faltam de 
Gabriela, Maria Ali-
ce, Santiago e Tito. 

Espelho da Vida
André aconselha 

Alain sobre Priscila, 
mas o diretor se 
irrita. Margot con-
versa com Vicente, 
sem perceber que 
ele está a seu lado. 
Ana se surpreende 
com o comporta-
mento de Américo 
frente ao Padre 
Léo. Alain revela a 
Bola que é pai de 
Priscila.    

O Tempo 
Não Para

Carmen concorda 
com a ida de Dom 
Sabino à mansão, 
desde que ela o 
acompanhe. Miss 
Celine aceita o pe-
dido de casamento 
de Elmo. Vanda avi-

sa a Carmen que as 
ações da SamVita 
foram congeladas, 
sob a alegação de 
que Samuca roubou 
a fórmula da paten-
te do adubo. 

O Sétimo Guardião
Stefânia se muda 

para a casa de 
João Inácio. Gabriel 
comprova a Judith 
que é filho de 
Egídio e pede para 
ver o interior do 
casarão. Peçanha 
apreende Sampaio, 
e Machado alerta 
Valentina. Mirtes 
enfrenta o médico 
e decide deixar o 
hospital. Eurico e 
Marilda garantem a 
Valentina que Ga-
briel não se apos-
sará do casarão de 
Egídio.

Jesus
Conforme orien-

tação de Jesus, 
Pedro pesca peixe 
com uma moeda de 
prata em sua boca. 
Shabaka começa a 
lutar com Susana. 
Pilatos pede mais 
agressividade. 
Arimatéia comenta 
sobre a crueldade 
do governador ro-
mano. Goy oferece 
abrigo a uma mu-
lher endemoniada. 
Jesus ora afastado. 
Pedro repreende 

André e diz que Je-
sus pediu segredo. 
A mulher endemo-
niada é possuída. 

As Aventuras 
de Poliana

Poliana conta para 
seus amigos que 
deseja estudar em 
outra escola. João 
tenta convencer a 
amiga a não sair 
da escola Ruth 
Goulart. Guilherme 
continua sendo 
ameaçado por 
mensagens e, sem 
saber quem está 
fazendo isso, vai a 
um encontro marca-
do pelo ameaçador.      

Chiquititas
Miguel e Mili 

conversam. Os 
meninos excluem 
Paçoca das con-
versas. Fernando 
explica que Geraldo 
passou bem pela 
cirurgia e que se 
tudo correr bem ele 
voltará logo para 
casa. Leandra e Bia 
vão ao quarto onde 
Geraldo está em 
recuperação.

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

Globo, 2h52 
Frank Vs God. 
EUA, 2014. Co-
média. Direção: 
Stewart Schill. 
Brian Brightman, 
Ever Carradine. 

Depois de ter sua 
casa destruída por 
um tornado, Frank, 
um recém- forma-
do advogado, de-
cide processar 
Deus.
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Já são 44 anos que 
Roberto Carlos separa suas 
canções, faz uma lista de 
convidados e se apresen-
ta, todo ano (menos um, 
1999), na TV Globo. Muito 
Romântico, o especial deste 
ano, vai ao ar nesta sexta-
-feira, 21, às 22h20, depois 
de O Sétimo Guardião. O 

programa estreou em 1974 
(cinco anos depois do JN, 
um depois do Fantástico) e 
seu formato, com poucas 
mudanças, mantém um 
sucesso de audiência into-
cável: em 2017, ao atingir 
31,2 pontos de média de 
ibope em São Paulo, bateu 
seu recorde em 12 anos.

Em 2018, foram 500 
profissionais envolvidos 
na logística e produção 
do show, quatro meses de 
pré-produção até o dia da 
gravação (4/12) e sete dias 
de ensaio.

Além da estreia de Mari-
na Ruy Barbosa ao microfo-
ne, Michel Teló, Alejandro 

Sanz, Zizi Possi e o filho 
de Roberto, Dudu Braga, 
participam do show. Foram 
três dias de montagem do 
palco e estrutura, mon-
tados num dos estúdios 
da Globo no Projac - que 
em noite de gala recebe 
estrelas da dramaturgia e 
jornalismo da emissora. 

O palco esse ano teve 
quatro painéis de LED, 
totalizando 144 m², e um 
número maiúsculo de 110 
mil contas nas cortinas 
que enfeitaram o palco, 
mudando de luz de acordo 
com a música.

Toda gravação de show 
ao vivo, seja para DVD, 
seja para a TV, apresenta 
uma espécie de artificia-
lidade intrínseca à produ-
ção: o set está montado, 
a plateia sentada, o 
teleprompter a postos e 
as interações ensaiadas e 
escritas - mas o produto 
final é para a TV, como se 
verá nesta noite. 

Roberto Carlos chega aos 44 anos de 
especial respaldado pela audiência

D
iv

u
lg

a
çã

o

O Rei diz que queria ter 
cabelo como o de Paul

Eventualmente alguma 
coisa sai do script, como 
quando num intervalo 
Roberto elogiou os cabe-
los lisos de Zizi Possi. “O 
seu nasceu assim, o meu 
precisou de progressiva”, 
riu. “Na Jovem Guarda, 
a gente usava touca, até 
ferro de passar. Quando 
apareceu a progressiva, 
lamentei que não foi na-
quela época. Queria ter 
o cabelo do Paul McCar-
tney, lisinho”, riu o cantor.

Detalhes, Como Dois 
e Dois (1971), Proposta 
(1973), Você em Minha 
Vida (1976), Roberto canta 
sozinho, com a big band 
orquestrada pelo maestro 
Eduardo Lage. 

Michel Teló sobe para 
cantar Caminhoneiro, su-
cesso dos anos 1980. Lan-
çada esse ano e parte do 
disco mais recente do Rei, 
Amor Sin Límite, Esa Mujer 
é um dueto camarada de 
Roberto e Alejandro Sanz, 

interpretado no palco pe-
los dois.  Zizi Possi canta 
com Roberto A Paz, de Gil 
e João Donato, e também 
o standard italiano Non Ti 
Scordar Di Me. 

Em seguida, depois de 
dedicar Menina para Mari-
na Ruy Barbosa, o cantor 
recebeu a atriz no palco 
para uma performance 
de Na Paz Do Seu Sorriso 
(1979). Foi a primeira vez 
que a atriz cantou para 
uma audiência assim. 

O último encontro foi fa-
miliar: Dudu Braga (foto), 
filho de Roberto, tocou 
com o pai e com sua ban-
da RC na Veia - que esse 
ano lançou um disco com 
versões rock n’ roll do re-
pertório do Rei - alguns 
dos clássicos, como É 
Proibido Fumar, Lobo Mau 
e Eu Sou Terrível. Não é 
novidade que o show se 
encerra com Jesus Cristo 
e a tradicional entrega das 
rosas. 
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR n° 08/020-L, com escri-
tório à Rua Alferes Poli, 311 conjunto 4-B, Centro, Curitiba/PR, devidamente autorizado pelo Credor Fi-
duciário COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, DEMAIS PROFISSIO-
NAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO, 
com sede à Avenida Paulo Faccini, 900, Macedo, Guarulhos/SP, CNPJ/MF nº 02.250.794/0001-77, nos 
termos da Escritura Pública de Alienação Fiduciária, lavrada às fls. 333/342, do livro nº 1141, em 25 de 
maio de 2017, rerratificada pela escritura Pública lavrada às fls 327/328, do livro nº 1143, em 12 de junho 
de 2017, ambas pelo 3º Tabelião de Notas de Guarulhos/SP oriundas da Cédula de Crédito Bancária 
nº 15552 na qual consta como emitente COCINA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, CNPJ-MF nº 
25.109.399/0001-74, com endereço à Rua Fernando de Albuquerque, 255, Consolação, São Paulo/SP, 
CEP: 01309.030 e alienante (fiduciante) RCE INVESTIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.681.057/0001-05, 
com sede à Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, n º 229, Cj. 808 – SALA A, Vila Nova Conceição, 
em São Paulo/SP, CEP: 04544.000 e CRISTIANO ESTORINO MAIA, inscrito no CPF nº 135.957.658-
42, Carteira de Identidade nº 179739153/SSP-SP, com endereço à Rua Doutor Alceu de Campos Ro-
drigues, n º 229, Cj. 808 – SALA A, Vila Nova Conceição, em São Paulo/SP, CEP: 04544.000, lavrada 
em decorrência da Lei nº 9.514/97, alterada pela Lei nº 10.931/04; levará a PRIMEIRO PÚBLICO LEI-
LÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 07 de janeiro de 2019, às 10:00 
horas, à Rua Alferes Poli, 311 Sala 2A, Centro, Curitiba/PR, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
3.120.000,00 (três milhões, cento e vinte mil reais) os imóveis abaixo descritos, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário:
IMÓVEIS MATRICULADOS NO CRI DE MIRANDÓPOLIS/SP:
A - MATRÍCULA 2135: - Terreno urbano, situado em Mirandópolis/SP, à Av. São Paulo, de forma irre-
gular, constituído pelo lote 7 da quadra 4, dentro das seguintes divisas e confrontações: pela frente com 
a Av. São Paulo, medindo 20,00m; pelo lado direito de quem da Avenida olha para o terreno, divide-se 
com o lote 6, medindo 45,70m e aos fundos, com o lote 5, medindo 20,00m, encerrando uma área de 
901,00m², distante 20,00m da confluência da Rua Minas Gerais com a Av. São Paulo;
Av.04-2135: A Rua Minas Gerais passou a denominar-se Rua Assad Kalil Abud;
Av.05-2135: Cadastrado na Prefeitura sob nº 01.02.117.0296.001.
B - MATRÍCULA 2136: - Terreno urbano, situado em Mirandópolis/SP, à Av. São Paulo, de forma irre-
gular, constituído pelo lote 8 da quadra 4, dentro das seguintes divisas e confrontações: pela frente com 
a Av. São Paulo, medindo 14,00m; pelo lado direito de quem da Avenida olha para o terreno, divide-se 
com o lote 7, medindo 45,70m, pelo lado esquerdo, com terras pertencentes ao Distrito Industrial de 
Mirandópolis, medindo 42,00m e aos fundos, com o lote 5, medindo 18,00m, encerrando uma área de 
740,80m², distante 40,00m da confluência da Rua Minas Gerais com a Av. São Paulo. Cadastrado na 
Prefeitura sob nº 01.02.117.0296.001;
Av.04-2136: A Rua Minas Gerais passou a denominar-se Rua Assad Kalil Abud.
C - MATRÍCULA 2495: - Terreno situado do lado ímpar da Av. São Paulo, em Mirandópolis/SP, com 
4.000,00m², localizado no Distrito Industrial de Mirandópolis, com as seguintes divisas e confrontações: 
começa no marco 1, situado à margem da Av. São Paulo, onde faz canto com o lote nº 8, da quadra 4, da 
Rua Assad Kalil Abud; do marco 1 segue acompanhando aquela Avenida, rumo 44g30m NE e distância 
de 50,00m, chega ao marco nº 2, cravado na mesma Avenida São Paulo; daí vira à direita e segue rumo 
51g30m SE e segue a distância de 80,00m, confrontando com outra parte de área do Distrito Industrial, 
pertencente à Municipalidade, até chegar ao marco nº 3, desse ponto, vira à direita e segue a distância 
de 50,00m, rumo 44g30m SW, até o marco 4, cravado na divisa com o lote 1, da quadra 4, confrontando 
com parte da área do Distrito Industrial, pertencente à Municipalidade; desse ponto, novamente, vira a 
direita e
segue a distância de 80,00m, rumo 51g30m NW, confrontando com os lotes 1; 4 e 8 da quadra 4, até 
chegar ao marco inicial, localizado a 60,00m da esquina mais próxima, formada pelas Ruas São Paulo 
e Assad Kalil Abud.
Av.05-2495: Cadastrado na Prefeitura sob nº 01.02.117.0346.01.
D – MATRÍCULA 5806: - Gleba de terra com a área de 2.725,00m², situada do lado ímpar da Av. São 
Paulo (fundos), parte do Distrito Industrial, em Mirandópolis/SP, dentro do seguinte roteiro de divisas 
e confrontações, terreno este interligado à referida Avenida através de uma área já escriturada, perten-
cente à firma José Marques de Oliveira – Mirandópolis, com início no marco A, cravado na divisa do lote 
05 da quadra 04, com propriedade da firma José Marques de Oliveira, a 80,00m da linha reta da Av. 
São Paulo; daí segue rumo 51g30m SE, pela divisa da parte do lote 05 e lote 01, da quadra 04, numa 
distância de 53,00m, até encontrar o marco 8; daí vira a esquerda e segue por dentro da área remanes-
cente do Distrito Industrial, numa distância de 50,00m, até encontrar o marco C; daí vira à esquerda e 
segue com rumo 51g30m NW, por dentro da área remanescente do Distrito Industrial, numa distância 
de 56,00m, até encontrar o marco D; daí vira novamente à esquerda e segue rumo 44g30m SW, pela 
divisa da área pertencente à firma José Marques de Oliveira, numa distância de 50,00m, até encontrar 
o marco inicial do presente roteiro ou seja marco A. Cadastrado na Prefeitura de Mirandópolis sob nº 
01.02.144.0037.403
Obs:
1)- Ocupados. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97;
2)- O pagamento de débitos condominiais e tributos, vencidos e/ou vincendos, incidentes sobre os imó-
veis, é de responsabilidade do arrematante;
3)- A arrematação é realizada na condição “ad corpus”.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 08 de janeiro de 2019, no 
mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 1.566.536,99 (um milhão quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa 
e nove centavos).
O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 
5% sobre o valor de arremate.
A comissão do leiloeiro deverá ser paga à vista e o valor do arremate poderá ser parcelado/financiado, 
desde que aprovado o crédito, previamente ao leilão junto a COOPERATIVA, e ainda que o arrematante 
cumpra os requisitos do estatuto para ingresso na condição de Cooperado. A tomada de crédito está 
sujeita às regras bancárias quanto aos juros e critérios de atualização.
O arrematante ficará responsável pela averbação/registro da carta de arrematação junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis correspondente, devendo arcar com todas as despesas do ato (taxas do cartório, 
impostos e demais despesas) no prazo previsto em Lei.
Pelo presente, ficam intimados o emitente e alienante fiduciante, COCINA BAR E RESTAURANTE 
LTDA - ME, CNPJ-MF nº 25.109.399/0001-74, por seu representante legal, RCE INVESTIMENTOS 
EIRELI, CNPJ nº 08.681.057/0001-05, por seu representante legal e CRISTIANO ESTORINO MAIA ou 
procuradores regularmente constituídos, acerca das datas designadas para a realização dos públicos 
leilões, caso por outro meio não tenha sido cientificada.
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão 
de Leiloeiro Oficial.
OBSERVAÇÕES:
a) Valor mínimo do imóvel para o 1º Leilão: Corresponde ao valor de avaliação estabelecido pelos con-
tratantes de acordo com o valor de mercado.
Valor mínimo do imóvel para o 2º Leilão: Corresponde ao valor da dívida atualizada, acrescido das des-
pesas, na forma prevista no artigo 27 da Lei 9.514/97;
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NÓS DA SYLMAR IMÓVEIS AGRADECEMOS AOS AMIGOS E COLABORADORES PELAS 
REALIZAÇÕES DE 2018 E DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO!

Preparamos o Recanto da Gruta 
com carinho, pois nosso objetivo 
é proporcionar à você, momentos 
de prazer e felicidade. Deixe lá fora 
todas as preocupações e tudo o que 
lhe aborrece. Aproveite ao máximo 

o que estamos oferecendo para 
lhe dar prazer e alegria. Admire 
nossas plantas, fl ores e árvores, 
sinta a pureza deste ar. Contemple 
o sol, as estrelas, o luar, tudo é 
muito agradável.

Quer comemorar alguma data especifi ca com seus melhores amigos, 
que tal no meio do campo, com piscina churrasqueira e jogos?

Arranje uma desculpa para celebrar, afi nal a vida é para ser feliz, 
comemore aqui no Recanto da Gruta!

Contato: Ionara- 97434-6544 / San- 98734-4414
www.recantodagruta.com.br

A Chácara fi ca na cidade de Santa Isabel – Bairro Cachoeira.
Endereço: Via das Uvas, 53. 

VIA DUTRA KM 190 (ENTRE AS CIDADES DE ARUJÁ E SANTA IZABEL)
+OU – 40 MINUTOS DE SÃO PAULO.

Basta entrar no RANCHO DA PAMONHA (sentido SP/RIO)
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Noivo: GABRIEL APARECIDO GONÇAL-
VES Profi ssão: auxiliar de expedição Esta-
do Civil: solteiro  Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 14/09/1995 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: ANTONIO GONÇALVES  Mãe: 
MARIA JOSÉ ALVES CARDOSO
Noiva: BEATRIZ GOMES CORREIA Pro-
fi ssão: operadora de caixa Estado Civil: sol-
teira  Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 23/04/1999 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOÃO CARLOS SALES CORREIA  
Mãe: LIRIA GOMES CORREIA 

Noivo: ALEXSANDRO FIRMINO DE 
SOUZA Profi ssão: desing gráfi co Estado 
Civil: solteiro  Naturalidade: ITABUNA UF: 
BA Data-Nascimento: 31/08/1979 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA  
Mãe: IRALDES FIRMINO DE SOUZA
Noiva: ITAMARA GONÇALVES FONSE-
CA Profi ssão: supervisora Estado Civil: 
divorciada  Naturalidade: GUANHÃES UF: 
MG Data-Nascimento: 09/05/1991 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: DIVINO ALVES DA FONSECA  
Mãe: HILDA PAULA GONÇALVES 

Noivo: ANDERSON BRITO SILVA Pro-
fi ssão: engenheiro Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: JACOBINA UF: BA Data-
-Nascimento: 11/03/1985 Endereço: Jardim 
Caiubi, ITAQUAQUECETUBA, SP Filiação 
- Pai: MANOEL MACEDO DA SILVA  Mãe: 
SIMONE GONÇALVES BRITO MACEDO 
DA SILVA
Noiva: BIANCA MARQUES RAMOS 
BEZERRA Profi ssão: engheirra de pro-
dução Estado Civil: solteira  Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
10/07/1992 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: MARCELO 
BEZERRA  Mãe: NEUCI RAMOS DE 
ARAUJO BEZERRA 

Noivo: ALEKSANDR MALININ Profi ssão: 
professor de artes plásticas Estado Civil: 
solteiro  Naturalidade: RUSSIA UF: Data-
-Nascimento: 02/09/1990 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
SERGEY MALININ  Mãe: MARINA MALI-
NINA
Noiva: ANADI SANTOS SILVA Profi ssão: 
massoterapeuta Estado Civil: divorciada  
Naturalidade: ITACARÉ UF: BA Data-
-Nascimento: 21/05/1972 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ARISTEU TEODORO DA SILVA  Mãe: GIL-
DETE CORREIA SANTOS 

Noivo: FELIX SANTOS DE SOUZA Pro-
fi ssão: segurança Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 19/07/1986 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MATIAS ENEDINO DE SOUZA  Mãe: SIL-
VANA DOS SANTOS
Noiva: DANIELA SILVA SANTOS Profi s-
são: tecelã Estado Civil: solteira  Naturalida-
de: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
19/07/1996 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: CICERO CI-
ZINO FELIX DOS SANTOS  Mãe: CICERA 
MARIA DA SILVA SANTOS 

Noivo: RONALDO RODRIGUES DA SIL-
VA Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro  Naturalidade: SANTOS UF: SP 
Data-Nascimento: 30/08/1970 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: RIVALDO RODRIGUES DA SILVA  
Mãe: MARIA NATÁLIA SANTOS SILVA
Noiva: ROSANA LIMA SANTOS Pro-
fi ssão: atendente Estado Civil: solteira  
Naturalidade: SALVADOR UF: BA Data-
-Nascimento: 03/10/1974 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MOACIR BATISTA SANTOS  Mãe: EDNEI 
LIMA 

Noivo: ALAN LEANDRO DA CONCEI-
ÇÃO ARAUJO Profi ssão: vendedor Estado 
Civil: solteiro  Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 09/08/1994 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSE RIBAMAR DE 
ARAUJO  Mãe: MARGARETE AMELIA DA 
CONCEIÇÃO
Noiva: VITÓRIA CANDIDA DA SILVA PE-
REIRA Profi ssão: vendedora Estado Civil: 
solteira  Naturalidade: Guarulhos UF: SP 
Data-Nascimento: 14/09/2000 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSE DOMINGOS PEREIRA  Mãe: 
CREUZA CANDIDA DA SILVA 

Noivo: MARCOS CORREIA DA SILVA 
Profi ssão: repositor Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: ICÓ UF: CE Data-Nascimen-
to: 18/10/1996 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: VALDEMIR 
CORREIA LIMA  Mãe: JOSEFA ARAÚJO 
DA SILVA
Noiva: TATIANE CORREIA LIMA Profi s-
são: operadora de caixa Estado Civil: sol-
teira  Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 10/03/1998 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: FRANCISCO CORREIA LIMA  Mãe: 
MARIA ELIANA DE LIMA 

Noivo: ISLEY THEODORO DE SOUZA 
Profi ssão: leiturista Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 15/02/1995 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
GILSON DIAS DE SOUZA  Mãe: CLAU-
DICEIA THEODORO DE CARVALHO 
SOUZA
Noiva: TAINÁ VIEIRA REZENDE Profi s-
são: monitora de qualidade Estado Civil: 
solteira  Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 22/02/1996 Endere-
ço: neste subdistrito, GUARULHOS, SP Fi-
liação - Pai: EVERALDO SOUZA REZEN-
DE  Mãe: RENILDE VIEIRA PINHEIRO 

Noivo: MATEUS HENRIQUE RODRI-
GUES DOS SANTOS ROSA Profi ssão: 
ajudante geral Estado Civil: solteiro  Natu-
ralidade: ARUJÁ UF: SP Data-Nascimento: 
07/06/1999 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JUBENIL 
DOS SANTOS ROSA  Mãe: PATRICIA 
KELLY RODRIGUES
Noiva: PATRICIA SOUZA FERREIRA Pro-
fi ssão: operadora de telemarketing Estado 
Civil: solteira  Naturalidade: BARRA UF: BA 
Data-Nascimento: 24/09/2000 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: JOELCIO DOS SANTOS FERREIRA  
Mãe: DOMINGAS DA SILVA SOUZA 

Noivo: GENILDO CORDEIRO DA SILVA 
Profi ssão: técnico de vendas Estado Civil: 
divorciado  Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 01/10/1971 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSE CORDEIRO DA SILVA  
Mãe: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Noiva: KARINA GALVÃO VIEIRA CAM-
POS Profi ssão: empresária Estado Civil: 
solteira  Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 09/07/1988 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: SÉRGIO VIEIRA CAMPOS  Mãe: SIL-
VIA CELINA GALVÃO 

Noivo: CELIO MARIO GOMES Profi ssão: 
funileiro Estado Civil: divorciado  Naturalida-
de: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
08/01/1976 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCIS-
CO MARTO GOMES  Mãe: MARIA SILVA 
GOMES
Noiva: MIDIÃ MARIA SOARES Profi s-
são: secretária Estado Civil: divorciada  
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 24/11/1988 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
DANIEL FRANCISCO SOARES  Mãe: CE-
LIA MARIA RAMOS CAVALCANTE 

Noiva: TAIS RODRIGUES Profi ssão: es-
teticista Estado Civil: solteira  Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
07/09/1976 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
CARLOS RODRIGUES  Mãe: ELENA MA-
RIA DE JESUS RODRIGUES
Noiva: GEISIANE CERQUEIRA DA SILVA 
Profi ssão: estudante Estado Civil: solteira  
Naturalidade: UBATÃ UF: BA Data-Nasci-
mento: 27/03/1987 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: GER-
SON MIRANDA DA SILVA  Mãe: ANTONIA 
DE JESUS CERQUEIRA 

Noivo: ALEX LIMA NASCIMENTO Profi s-
são: ajundante geral Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: PENEDO UF: AL Data-
-Nascimento: 27/02/1998 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ LIMA DANTAS  Mãe: QUITERIA 
NASCIMENTO DA SILVA
Noiva: NADINE DOS SANTOS RIBEIRO 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira  Na-
turalidade: CUBATÃO UF: SP Data-Nasci-
mento: 20/06/1997 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
DE OLIVEIRA RIBEIRO  Mãe: MARILEIDE 
DOS SANTOS SILVA 

Noivo: FRANCISCO CLÉCIO ROCHA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: sol-
teiro  Naturalidade: ALEXANDRIA UF: RN 
Data-Nascimento: 10/10/1972 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: JOSÉ ROCHA  Mãe: MARIA DA CON-
CEIÇÃO VIEIRA
Noiva: PATRÍCIA LACERDA DOS SAN-
TOS Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: solteira  Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 17/02/1981 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: NIVAN JOSÉ DOS SANTOS  
Mãe: MARIA ALVES LACERDA DOS SAN-
TOS 

Noivo: ANDRÉ LUIZ BATISTA SILVA 
Profi ssão: vigilante Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ 
Data-Nascimento: 11/01/1976 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: JOÃO BATISTA SILVA  Mãe: MARIA 
DA GRAÇA SILVA
Noiva: JULIANA CAROLINA MOREIRA 
DA SILVA Profi ssão: vendedora Estado 
Civil: solteira  Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 08/11/1986 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ANTONIO BERTO DA SILVA  
Mãe: ROSILIANA MOREIRA DA SILVA 

Noivo: MAICON DE SANTANA BORGES 
Profi ssão: analista de sistema Estado Civil: 
solteiro  Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 21/05/1987 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: MARCELINO PEREIRA BORGES  
Mãe: GERALDA COSMO DE SANTANA
Noiva: GABRIELA REIS JUSTINO Pro-
fi ssão: esteticista Estado Civil: solteira  
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 17/06/1989 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JAIR FLORENCIO JUSTINO  Mãe: DA-
MIANA COSMO REIS JUSTINO 

Noivo: ANTONIO DE LIMA Profi ssão: 
aposentado Estado Civil: viúvo  Natura-
lidade: PARÁ DE MINAS UF: MG Data-
-Nascimento: 08/02/1945 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSE GABRIEL DE LIMA  Mãe: PETRINA 
MARIA DE JESUS
Noiva: ROSÂNGELA PEREIRA Profi ssão: 
do lar Estado Civil: solteira  Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
11/06/1964 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ERNESTINO 
ACELINO PEREIRA  Mãe: JOVELITA MA-
RIA PEREIRA 

Noivo: EVONALDO RIBEIRO SOUZA 
Profi ssão: motorista Estado Civil: soltei-
ro  Naturalidade: PIRITIBA UF: BA Data-
-Nascimento: 17/05/1982 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ ORLANDO DE SOUZA  Mãe: ELIE-
TE RIBEIRO DE SOUZA
Noiva: LUZIANA MARIA DA SILVA Pro-
fi ssão: vendedora Estado Civil: solteira  
Naturalidade: BEZERROS UF: PE Data-
-Nascimento: 12/12/1985 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSE MARTINS DA SILVA  Mãe: MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS SILVA 

Noivo: ARLISON DA SILVA PESSOA Pro-
fi ssão: ajudante geral Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: AÇAILANDIA UF: MA Data-
-Nascimento: 25/09/1994 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ DE JESUS PESSOA  Mãe: MARIA 
DAS DORES DA SILVA PESSOA
Noiva: MARCIA CRISTINA PEREIRA Pro-
fi ssão: auxiliar de enfermagem Estado Civil: 
solteira  Naturalidade: Guarulhos UF: SP 
Data-Nascimento: 01/03/1991 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ DA CRUZ PEREIRA  Mãe: 
NORMA MARTINS PEREIRA 

Noivo: GABRIEL BARBOSA DE LIMA 
Profi ssão: militar Estado Civil: solteiro  Na-
turalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 08/04/1999 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ROMILDO JOSE DE LIMA  Mãe: MARIA 
APARECIDA BARBOSA DE LIMA
Noiva: DÉBORA FREIRE DE SOUZA Pro-
fi ssão: operadora de caixa Estado Civil: sol-
teira  Naturalidade: ITABUNA UF: BA Data-
-Nascimento: 05/04/1990 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
GILMAR JOSÉ DE SOUZA  Mãe: MARIA 
LEIDE FREIRE DOS SANTOS 

Noivo: MARCOS DE MOURA SILVA Pro-
fi ssão: engenheiro de produção Estado 
Civil: solteiro  Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 18/10/1984 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ MANOEL DA SILVA  
Mãe: MARIA FERREIRA DE MOURA
Noiva: DRIELY DA SILVA SANTOS Profi s-
são: assistente administrativo Estado Civil: 
solteira  Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 31/05/1991 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos Filiação - Pai: 
WILSON LUIZ DOS SANTOS  Mãe: VA-
NILDA SOARES DA SILVA SANTOS 

Noivo: VITOR LISBOA DA SILVA JU-
NIOR Profi ssão: pintor Estado Civil: divor-
ciado  Naturalidade: POTÉ UF: MG Data-
-Nascimento: 19/06/1992 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
VITOR LISBOA DA SILVA  Mãe: CLÁUDIA 
HELENA LOPES SILVA
Noiva: KEITY PEREIRA DOS SANTOS 
Profi ssão: auxiliar de faturamento Estado 
Civil: divorciada  Naturalidade: RECIFE 
UF: PE Data-Nascimento: 12/03/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: MANOEL PEDRO DOS 
SANTOS  Mãe: VERÔNICA TRAJANO 
DOS SANTOS 

Noivo: DIEGO SOUZA NASCIMENTO 
Profi ssão: mecânico Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: 
BA Data-Nascimento: 08/01/1988 Ende-
reço: nest5e subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MILTON MOREIRA DO NAS-
CIMENTO  Mãe: MARIA NEUZA MARTINS 
SOUZA
Noiva: TAMIRES DOS SANTOS Pro-
fi ssão: embaladora Estado Civil: solteira  
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 17/10/1991 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai:   
Mãe: TANIA APARECIDA DOS SANTOS 

Noivo: WILLIAN DA COSTA RIBEIRO 
Profi ssão: bancario Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 11/12/1991 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JADIR PIRES RIBEIRO  Mãe: CLARICE 
SILVERIO DA COSTA RIBEIRO
Noiva: CAMILA LOURENCI LIMA Pro-
fi ssão: agente de qualidade Estado Civil: 
solteira  Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 01/09/1989 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ EDMILSON FREITAS LIMA  
Mãe: VERA LÚCIA LOURENCI LIMA 

Noivo: PEDRO HENRIQUE RAMOS 
LIMA Profi ssão: auxiliar de açougueiro 
Estado Civil: solteiro  Naturalidade: SÃO 
BERNARDO DO CAMPO UF: SP Data-
-Nascimento: 18/01/1998 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
VALDEMIR DA CONCEIÇÃO LIMA  Mãe: 
IRANI RAMOS FERREIRA
Noiva: ANA CLAUDIA DE SOUZA BATIS-
TA Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira  
Naturalidade: FRANCO DA ROCHA UF: 
SP Data-Nascimento: 27/07/1994 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: NILTON BATISTA DE OLIVEIRA  
Mãe: MARILANDE ALVES DE SOUZA 
OLIVEIRA 

Noivo: THIAGO HENRIQUE DA SILVA 
SANTOS Profi ssão: auxiliar de expedi-
ção Estado Civil: solteiro  Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
12/01/1997 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: MARCOS 
ROGERIO DOS SANTOS  Mãe: MARLI 
APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS
Noiva: HELLEN CRISTINE PRESTES 
FRANCO Profi ssão: auxiliar de rastrea-
mento Estado Civil: solteira  Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
05/12/1999 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: APÓLO MAU-
RICIO MARQUES FRANCO  Mãe: SAN-
DRA PRESTES FRANCO 

Noivo: JÔNATAS CARLOS DE JESUS 
PRADO Profi ssão: técnico em telecomuni-
cações Estado Civil: solteiro  Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
17/10/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ ALMEI-
DA DO PRADO  Mãe: CARMESILVA DE 
JESUS ALMEIDA PRADO
Noiva: DAIANE DE JESUS SANTOS Pro-
fi ssão: assistente de controladoria Estado 
Civil: solteira  Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 13/05/1989 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: VILOBALDO CARDOSO 
SANTOS  Mãe: BENEDITA MARIA DE JE-
SUS SANTOS 

Noivo: JOSÉ RONALDO DA SILVA SAN-
TOS Profi ssão: frentista Estado Civil: sol-
teiro  Naturalidade: ILHÉUS UF: BA Data-
-Nascimento: 08/05/1965 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS  Mãe: 
CREUZA FERREIRA DA SILVA
Noiva: EDILZA BERNARDO LISBOA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira  
Naturalidade: MARACÁS UF: BA Data-
-Nascimento: 19/01/1974 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ANTÔNIO OLIVEIRA LISBOA  Mãe: ANA 
MARIA SANTOS BERNARDO 

Noivo: TIAGO DOS SANTOS SOARES 
Profi ssão: auxiliar administrativo Estado 
Civil: solteiro  Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 30/05/1993 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ LUIS SOARES  Mãe: 
MARLENE BATISTA DOS SANTOS SO-
ARES
Noiva: RAYSSA ANACLETO DE SOU-
ZA Profi ssão: operadora de telemarke-
ting Estado Civil: solteira  Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
23/05/1997 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSENILDO 
RODRIGUES DE SOUZA  Mãe: VANUSA 
ANACLETO 

Noivo: WELLINGTON SILVA AFONSO 
Profi ssão: conferente Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 05/12/1993 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
WALDEMAR AFONSO FILHO  Mãe: ADE-
NAIDE ELBA DA SILVA
Noiva: KÉZIA MARIA ALVES DE LUCE-
NA Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira  
Naturalidade: APODI UF: RN Data-Nasci-
mento: 27/08/1990 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRAN-
CISCO DE ASSIS LUCENA  Mãe: CÉLIDA 
ALVES DE OLIVEIRA LUCENA 

Noivo: ANDERSON BIONE DA SILVA 
Profi ssão: comprador Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 19/04/1986 Endereço: neste 
subdistrito, GUARULHOS, SP Filiação 
- Pai: GERALDO BIONE DA SILVA  Mãe: 
JOILCE BATISTA DA SILVA
Noiva: PATRÍCIA DIAS PESSÔA Profi s-
são: analista de laboratório Estado Civil: sol-
teira  Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 17/02/1987 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: FELICIANO PESÔA JUNIOR  Mãe: 
MARIA DE JESUS DIAS 

Noivo: JOSÉ WELIGTON PEREIRA GO-
MES Profi ssão: gerente industrial Estado 
Civil: solteiro  Naturalidade: ITAPIÚNA UF: 
CE Data-Nascimento: 02/11/1978 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOÃO FERREIRA GOMES  Mãe: 
LUISA LUCIANA PEREIRA GOMES
Noiva: SHIRLEI DOS SANTOS PATRICIO 
Profi ssão: assistente administrativo Estado 
Civil: solteira  Naturalidade: OSASCO UF: 
SP Data-Nascimento: 08/11/1978 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: RAIMUNDO LEMES PATRICIO  
Mãe: MARIA JOSÉ PATRICIO 

Noivo: KAIQUE APARECIDO DE SOUZA 
Profi ssão: analista de PCP Estado Civil: 
solteiro  Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 27/06/1994 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: APARECIDO CASSIANO DE SOUZA  
Mãe: ROSA EUGENIA DA SILVA SOUZA
Noiva: JAÍNNE LIMA VIANA Profi ssão: 
auxiliar de vendas Estado Civil: solteira  
Naturalidade: ITABUNA UF: BA Data-
-Nascimento: 10/05/1990 Endereço: Jardim 
Marilena, Guarulhos, SP Filiação - Pai: MA-
NOEL VIANA BARBOSA  Mãe: JUCÉLIA 
CERQUEIRA LIMA VIANA 

Noivo: RAUL GOMES DE SOUZA Profi s-
são: aeroportuário Estado Civil: divorciado  
Naturalidade: BRAGANÇA PAULISTA UF: 
SP Data-Nascimento: 02/03/1990 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: NILSON GOMES DE SOUZA  
Mãe: GLECILENE VIEIRA DA CUNHA DE 
SOUZA
Noiva: ANA PAULA DE MELO ANGELO 
Profi ssão: analista fi nanceiro Estado Civil: 
divorciada  Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 02/02/1987 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: WILSON ANGELO DA SILVA  
Mãe: SILVIA HELENA DE MELO SILVA 

Noivo: JONATAS DOS SANTOS RODRI-
GUES Profi ssão: auxiliar de logística Esta-
do Civil: solteiro  Naturalidade: SÃO PAU-
LO UF: SP Data-Nascimento: 12/06/1998 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANTONINO DE SOUZA 
RODRIGUES  Mãe: MARILEIDE FEITOSA 
DOS SANTOS
Noiva: DÉBORA MARIA DE JESUS FER-
REIRA Profi ssão: do lar Estado Civil: soltei-
ra  Naturalidade: VITÓRIA DA CONQUIS-
TA UF: BA Data-Nascimento: 08/05/2000 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: IRVANIO JUSTINO FER-
REIRA  Mãe: ELIZETE MARIA DE JESUS 
FERREIRA 

Noivo: DENIVAN MATOS SANTOS Pro-
fi ssão: montador Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 19/01/1994 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
DEMILSON SANTOS MENEZES  Mãe: 
ESPEDITA PEREIRA DE MATOS
Noiva: KARINY DOS SANTOS CASSE-
MIRO Profi ssão: auxiliar de logistica Estado 
Civil: solteira  Naturalidade: SANTO AN-
DRÉ UF: SP Data-Nascimento: 13/01/1999 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: SERGIO ROGERIO CAS-
SEMIRO  Mãe: JUSSARA DOS SANTOS 
CASSEMIRO 

Noivo: LUIZ GABRIEL QUIRINO SO-
ARES Profi ssão: auxilair de operações 
Estado Civil: solteiro  Naturalidade: RIO 
DE JANEIRO UF: RJ Data-Nascimento: 
10/07/1997 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai:   Mãe: VERÔ-
NICA QUIRINO SOARES
Noiva: ANNA PAULA ARAUJO PRIMO 
Profi ssão: assistente administrativo Estado 
Civil: solteira  Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 15/02/1996 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: ANTONIO ARAUJO DA SILVA  
Mãe: DURVALINA PRIMO DE OLIVEIRA 
MIRANDA 

Noivo: BRUNO BAZILIO FAZOLIM Pro-
fi ssão: supervisor Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 23/06/1988 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
VLADIMIR ROBERTO FAZOLIM  Mãe: 
IRENE BAZILIO
Noiva: KELLY RIBEIRO DOS SANTOS 
Profi ssão: supervisora Estado Civil: solteira  
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 25/10/1982 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
CLAUDIR RIBEIRO DOS SANTOS  Mãe: 
ANA PEREIRA DOS SANTOS 

Noivo: LUCAS EVERTON DOS SANTOS 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: sol-
teiro  Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 02/10/1991 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: ROBERTO DOS SANTOS  Mãe: MA-
RIA AUXILIADORA DOS SANTOS
Noiva: LARISSA DE BRITO MATOS 
Profi ssão: técnica de enfermagem Estado 
Civil: solteira  Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 09/03/1993 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MÁRCIO DE JESUS MA-
TOS  Mãe: IZABEL CRISTINA DE BRITO 
MATOS 

Noivo: MAXSUEL NUNES SANTOS Pro-
fi ssão: metalurgico Estado Civil: solteiro  
Naturalidade: CAMACAN UF: BA Data-
-Nascimento: 20/09/1991 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ANTONIO CARLOS NUNES SANTOS  
Mãe: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SAN-
TOS
Noiva: YORRANA ARARUNA DOS SAN-
TOS Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira  
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 03/09/1993 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
NOELSON BISPO DOS SANTOS  Mãe: 
APARECIDA LEITE ARARUNA DOS SAN-
TOS 

Noivo: EDNALDO KEVIN SOUZA DIAS 
Profi ssão: auxiliar de produção Estado 
Civil: solteiro  Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 05/12/1997 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: EDNALDO DIAS DE OLI-
VEIRA  Mãe: SOLANGE GOIS DE SOUZA 
INCENÇO
Noiva: MIRELLA CRISTINA SILVA Profi s-
são: do lar Estado Civil: solteira  Naturalida-
de: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 26/08/2000 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: MARCOS SE-
VERINO DA SILVA  Mãe: KELLY CRISTINA 
MOREIRA DOS SANTOS 

Noivo: THIAGO CORDEIRO FERNAN-
DES Profi ssão: barbeiro Estado Civil: soltei-
ro  Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 05/01/1998 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ANTONIO CONCEIÇÃO FERNANDES  
Mãe: LUCIANA CORDEIRO DE SOUZA
Noiva: SARA LOPES SOARES Profi ssão: 
copeira Estado Civil: solteira  Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
02/04/1999 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ADEMIR LO-
PES SOARES  Mãe: ELAINE CRISTINA 
LOPES SOARES 

Noivo: CARLOS EDUARDO DOS SAN-
TOS Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: solteiro  Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 21/03/1985 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai:   Mãe: MARIA ELIANE DOS 
SANTOS
Noiva: ADRIANA ALBUQUERQUE FELIX 
DA SILVA Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira  Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 22/12/1991 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: ANTONIO FELIX DA SILVA  Mãe: MA-
RIA MARTA DE ALBUQUERQUE 

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
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391
Bairro: Cumbica Flora Maria 

Borelli Gonçalves Faço saber 
que pretendem se casar e 

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

Danilo Feitoza Maciel, estado civil sol-
teiro, profi ssão metalúrgico, nascido em 
Mauá, SP no dia dez de julho de mil no-
vecentos e noventa e sete (10/07/1997), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de João Pereira 
Feitoza e de Luciene Faustina Maciel
Bianca Santos Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão caixa central, nascida em 
Salvador (Reg. Subdistrito Conceição 
da Praia), BA no dia vinte de novembro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(20/11/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Helio de Souza e de Eliane 
Santos Machado

Kelvin Moreira Nunes Pires, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de loja, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de março de mil no-
vecentos e noventa e oito (28/03/1998), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Jeronimo de 
Jesus Pires Neto e de Patricia Fernanda 
Moreira Nunes Pires
Geovana Aiko Harada Batél, estado ci-
vil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove 
de agosto de mil novecentos e noventa 
e nove (09/08/1999), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Marcelo Ferreira Batél e de 
Adriana Hatsumi Harada Batél

Donny José Ferreira, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em 
Porteiras, CE no dia oito de setembro 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(08/09/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Gilvam Ferreira e de Maria Apare-
cida Galvão
Victoria Priscila dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi nanceira, 
nascida em São Paulo, SP no dia oito de 
junho de mil novecentos e noventa e um 
(08/06/1991), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha 
de Valmir dos Santos e de Guiomar Apa-
recida Camilo dos Santos

Othon Júlio Santos, estado civil divor-
ciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia onze de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(11/11/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mario Pereira dos Santos e de Zenaide 
Francisca Julio Santos
Fernanda Alves da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quinze de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e sete 
(15/06/1987), residente e domiciliada em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Carlos Barbosa da Silva e de Gio-
vania Alves da Silva

Gabriel Gama Andrade, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Guarulhos, SP no dia oito de abril 
de mil novecentos e noventa e nove 
(08/04/1999), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gleidson Robson Vieira de Andrade e de 
Nataliene Nunes Gama
Ana Paula Cristiane Barboza da Cruz, 
estado civil solteira, profi ssão revende-
dora, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e sete de novembro de dois mil 
(27/11/2000), residente e domiciliada em 
neste Município, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Fernando Barboza Filho e de Nor-
maci Francisca da Cruz

Abel Gonçalo de Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em Pocinhos, PB no dia trinta de julho 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(30/07/1974), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gonçalo Sabino de Oliveira e de Josefa 
Maria Dantas de Oliveira
Alessandra Antonia da Silva, estado 
civil divorciada, profi ssão balconista, nas-
cida em São Paulo, SP no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(14/01/1980), residente e domiciliada em 
Distrito São Mateus, São Paulo, SP, fi lha 
de João Antonio da Silva e de Maria Bar-
bosa da Silva

William Alejandro Paz Rodriguez, es-
tado civil solteiro, profi ssão técnico ele-
tricista, nascido em Artigas, Uruguai no 
dia vinte de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (20/10/1995), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Edgardo Paz Gonzalez 
e de Maria Ester Rodriguez
Karini Canuto Póvoa, estado civil sol-
teira, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascida em São Paulo (Reg. 1º Subdis-
trito de Guarulhos), SP no dia vinte e oito 
de junho de mil novecentos e noventa e 
oito (28/06/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Márcio Martin Póvoa e de Miriam Ca-
nuto Póvoa

Ivair Rezende Medeiro, estado civil di-
vorciado, profi ssão auditor, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil 
novecentos e setenta e um (20/07/1971), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Misael 
Fonseca Medeiro e de Josefa Rezende 
Medeiro
Amanda Fernandes Batista, estado civil 
solteira, profi ssão gestora, nascida em 
Distrito Guaianases, São Paulo, SP no 
dia sete de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (07/09/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Valdeci Ba-
tista e de Elizalda Fernandes Silva

Denilson Ribeiro da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de estoque, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezes-
seis de abril de mil novecentos e noventa 
e sete (16/04/1997), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jonas Luciano da Silva e de 
Patricia Ribeiro Batista
Hellen Cristina Felizardo de Sena, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dezoito de fevereiro de dois mil 
(18/02/2000), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Adelcio Silva de Sena e de Dalva Eliza 
Felizardo

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:

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na 
forma da Lei 

Lavro o presente 
para ser afi xado 
no Serviço de 
Registro Civil 

e publicado na 
imprensa local 
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   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 

 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 
 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 

     

   

Para 

anunciar nos 

classifi cados 

ligue: 

2823-0828

 2823-0830

2823-0836

2823-0837

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DOM DIVINO COOPER . DE TRANSP. E DOS CARREGADORES E 
DESCARREGADORES  E LOG. EM GERAL DO ESTADO DE SP, sob 
CNPJ 21.875.920/0001-23 representado pelo seu presidente convoca 
seus cooperados para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realiza-
da em sua sede à Rua Conego Valadão nº 171, Gopouva, Município 
de Guarulhos/SP, no dia 02 de Janeiro de 2019,  primeira chamada as 
09:00 hs, segunda chamada as 10:00 hs  e terceira e ultima chamada 
as 11:00, onde serão discutidos os seguintes itens da ordem do dia;
 ADMISSÃO  E DEMISSÃO DE COOPERADOS;
 ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA;
 E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DE TODOS;

Guarulhos, 20 de Dezembro de 2018.
MICHELY CARDOSO DE SOUZA 

PRESIDENTE

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 04 de janeiro 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 17 de janeiro 2019 às 14h30min *. - *(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 24/08/2015, cujos Fiduciantes são JAIME AUGUSTO FALCÃO CRUZ,  
CPF/MF 085.866.977-37, e sua mulher JOILMA LACERDA SABINO FALCÃO, CPF/MF 299.012.268-05, em PRIMEIRO 
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 534.285,85 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil 
Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel 
constituído pelo “Apartamento nº 11, da Torre 03, com a área privativa de 77,0600m², e a área total de 147,8489m², 
com direito a 02 vagas de garagem, do Parque Guarulhos, Subcondominio Residencial Parque Residence, situado na  
Avenida Batholomeu de Carlos nº 230, Bairro do Picanço, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 141.129 do  
2° Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP. 
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 436.530,41 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta e Um 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 (4547_10 Al).

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA - O Sindicato do Comércio 
Varejista de Guarulhos,, Inscrito no CNPJ/MF nº 66.655.226/0001-39, 
torna público aos interessados, que fará realizar procedimento, licita-
tório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MAIOR LANCE 
OU OFERTA, em sua sede a Rua Caraguatatuba, 17 – Vila Rachid – 
Guarulhos – SP. O objeto da presente licitação é a alienação do Imóvel 
localizado à Av. Paulo Faccini, 590 – Vila Nova Camargo – Guarulhos 
– SP, com inscrição cadastral do IPTU nº 084.10.71.0339.00.000, com 
registro no 2ª Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da 
Comarca de Guarulhos/SP., Matricula 12.005, o preço mínimo é de R$ 
1.850.000,00 (Hum milhão oitocentos e cinquenta mil reais), o preço 
mínimo poderá ser parcelado. As propostas serão aceitas até às 17:00 
horas do dia 24/01/2019,  na sede do SINCOMÉRCIO. Quaisquer in-
formações sobre essa licitação serão fornecidas na sede do SINCO-
MÉRCIO. Guarulhos 21/12/2018. Reginaldo Araujo Sena – Presidente

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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Entra ano, sai ano

e o ENIAC continua

Nota Máxima

no MEC.

 Há mais de 15 anos o ENIAC é a instituição de ensino superior melhor avaliada pelo MEC. De lá para cá, os 
conceitos atribuídos ao ENIAC só melhoraram. No último recredenciamento, por exemplo, o ENIAC recebeu um 
conceito 5, a nota máxima. Isso faz do ENIAC uma das doze melhores instituições de todo o Estado de São Paulo. E, 
claro, a primeira de Guarulhos. 
 Esse é o resultado de anos de trabalho sério de profissionais dedicados e de muito investimento em tecnologias 
e metodologias inovadoras de ensino. É por isso que no ENIAC ser um centro de excelência é mais que um slogan. É um 
compromisso.


