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lança morcego 
de pelúcia para 
comemorar show
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GRU Airport inaugura 
terminal para voos 
executivos; investimento 
foi de R$ 3 milhões
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Próxima licitação da 
EMTU prevê ônibus com 
Wi-Fi e ar-condicionado
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BONECO: Ozzy Osbourne lança morcego de pelúcia em comemoração aos 
37 anos do show em que ele mordeu a cabeça de um animal de verdade

DESCASO NO PIMENTAS-BONSUCESSO

Não basta a falta de insumos básicos e medicamentos no Hospital Pimentas-Bonsucesso, administrado pela Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), os exames de tomografi a não são realizados desde o ano passado

Tomografi a de hospital está sem 
funcionar há mais de seis meses
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Número de acidentes em vias da cidade 
tem alta de 30% nos últimos 12 meses
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WhatsApp limita a cinco 
o número de reenvios de 
mensagens a usuários

Prefeitura já recebeu 
devolução de R$ 20 mi
da Câmara Municipal
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[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Renato S. Cerqueira/AE

31º

30º

22º

22º

50%

80%

Amanhã

Hoje

23. Nov

22. Jan

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

TEMPESTADES
ISOLADAS

TEMPESTADES 
À TARDE

Mara de Assis Gonçalves
Neste período de altas 
temperaturas, observamos 
nos semáforos grande de 
número de vendedores 
de água mineral em garra-
finhas. Mas será que esta 
água é confiável? Existe al-
gum tipo de fiscalização da 
prefeitura que possa garan-
tir a saúde do consumidor? 
Gostaria muito de saber so-
bre isso.

Firmino Costa
Moro no Jardim Iporanga, 
perto da região central, e 
já venho notando melhoras 
no abastecimento de água 
na região. As torneiras de 
minha casa estão mais 
água e espero que conti-
nue assim a partir de agora, 
não só no meu bairro, mas 
em toda cidade. 

Clecius Rocha
O resultado das urnas foi 
um recado do povo brasi-
leiro por mudanças e, prin-

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

Adelina Vieira
Achei lamentável uma cida-
de do porte de Guarulhos 
não ter uma festa de Ré-
veillon para sua população. 
Tive que ir com a minha 
para a Avenida Paulista, em 
São Paulo, para curtir a fes-
ta. Espero que este ano o 
prefeito Guti organize uma 
festa bonita em nossa cida-
de.

Rejane A. Soares
Venho acompanhando o 
desenrolar das investiga-
ções envolvendo o médium 
João de Deus e fico pen-
sando como as pessoas, 
que recebem o poder divi-
no da mediunidade, acaba 
deturpando a missão que 

recebeu de ajudar o pró-
ximo. A cada reportagem 
que acompanho, fico enoja-
da com o que este homem 
fazia com as mulheres, frá-
geis, que o procuravam em 
busca de conforto e cura 
espirituais. Que ele pague 
pelos seus erros.

Cleonice Campos
Agora, nosso abasteci-
mento está sob respon-
sabilidade da Sabesp, até 
onde eu sei uma das em-
presas mais respeitadas 
do mundo nesta área. Es-
pero que melhorias sejam 
sentidas pela população, 
sem reajuste exorbitante 
nas tarifas. Que nossas 
torneiras recebem água 
24 horas por dia, todos os 
dias da semana.

Demétrio S. Gomes
O problema do lixo sem-
pre foi um caso complica-
do para a cidade de Gua-
rulhos.

Mega Sena
Concurso n° 2117
19/01/2019
04 - 28 - 29 - 30 - 43 - 52

 
Lotofácil
Concurso n° 1765
18/01/2019 
01 - 02 - 03 - 04 - 05
08 - 09 - 11 - 13 - 14
17 - 18 - 21 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1936 
18/01/2019
10 - 15 - 18 - 20 - 25
28 - 29 - 44 - 48 - 52
55 - 57 - 63 - 64 - 70
77 - 88 - 89 - 91 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1891
19/01/2019
Primeiro sorteio 
01 - 08 - 14 - 24 - 41 - 42
Segundo sorteio
02 - 08 - 16 - 19 - 24 - 30

Federal
Extração n° 05355
19/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   48201           700.000,00
2º  15953             30.000,00 
3º  14408             26.000,00
4º  71491               22.600,00
5º  46099             20.758,00

 Reparo na fiação

Técnicos realizaram reparo em fiação elétrica que pegou fogo na pista local da Marginal 
Pinheiros, sentido Castello Branco, após a Ponte Estaiada, região do Brooklin, na zona 
sul da capital paulista, na manhã desta segunda (21). Os fios caíram na pista na altura 
da rua Flórida e o incêndio atingiu os fios de telefonia e internet. Ninguém ficou ferido.

[ artigo ]

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

Crimes de gestão 
fraudulenta e temerária

A Lei nº 7.492/86 ins-
tituiu os crimes contra 
o sistema financeiro 
nacional, visando com-
bater fraudes no âm-
bito das instituições fi-
nanceiras que operam 
no país. Dentre vários 
crimes estabelecidos 
na referida lei, foram 
criados dois dos tipos 
penais mais criticados 
pelos penalistas atu-
almente: os crimes de 
gestão fraudulenta, que 
consiste em “gerir frau-
dulentamente institui-
ção financeira”, e o de 
gestão temerária, com 
penas respectivamente 
de 3 a 12 anos e de 2 
a 8 anos de reclusão e 
multa. 

As críticas tecidas são 
pertinentes, isso por-
que se trata de um tipo 
penal extremamente 
abrangente e sem es-
pecificidade de quais 
atos podem configurar 
o ilícito. Não há como 
se delinear um conceito 
do que seria, por si só, 
uma gestão fraudulenta 
ou temerária, ficando 
aberto aos magistrados 
a interpretação da nor-
ma, acarretando um ele-
vado grau de discricio-
nariedade na decisão 
de existência ou não do 
crime no caso concreto. 

“Gerir fraudulentamen-
te instituição financeira” 
costuma-se entender 
por praticar atos em 
instituição financeira 
mediante fraude (meio 
enganoso), sendo que 
por “gestão temerária” 
entendem-se atos pra-
ticados em instituição 
financeira com negli-
gência. As críticas deli-
neadas servem para de-
monstrar que a abertura 
excessiva de interpre-
tação nos tipos penais 
gera grande inseguran-

ça jurídica à população, 
como ocorre nos crimes 
de gestão fraudulenta e 
temerária. 

Aquilo que um juiz 
pode entender como 
sendo um ato pratica-
do de forma negligente 
na gerência de um ban-
co pode ser facilmente 
interpretado como um 
ato regular por outro 
magistrado, por con-
ta do elevado grau de 
abertura interpretativa 
do crime. Cabe ao le-
gislador brasileiro estar 
atento na produção de 
normas penais para que 
não sejam editadas leis 
que causem inseguran-
ça jurídica à população, 
cabendo a ele também 
revogar normas que ge-
ram essa insegurança. 

Após tanto tempo, é 
necessária a revisão 
do artigo 4º e seu pa-
rágrafo único da Lei nº 
7.492/86 pelo Congres-
so Nacional para que 
haja maior especificida-
de quanto a quais atos 
podem ser praticados 
pelo administrador de 
uma instituição finan-
ceira que configurem 
gestão fraudulenta e te-
merária ou para que, ao 
menos, haja previsão de 
quais atos e em quais 
circunstâncias não pode 
ser caracterizado o cri-
me. 

De qualquer forma, é 
importante lembrar que, 
para a caracterização 
de referidos crimes, é 
imprescindível a com-
provação de que houve 
a intenção na fraude e 
na negligência dos atos 
praticados. Para que o 
administrador de boa-
-fé se resguarde, deve 
sempre demonstrar ter 
sido diligente e ter bus-
cado agir em conformi-
dade com a legislação.
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Da Redação

Inaugurado em 2006, 
o Hospital Municipal 
Pimentas–Bonsuces-
so, administrado pela 
Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da 
Medicina (SPDM), convive 
com inúmeros problemas 
administrativos e opera-
cionais. Além da falta de 
insumos e profissionais, 
a unidade hospitalar não 
consegue realizar exame 
de tomografia desde me-
ados do mês de julho do 
ano passado. 

Isso ocorre, segundo 
informações obtidas pelo 
HOJE, em função do 
equipamento que realiza 
os exames estar sem a 
devida manutenção desde 
o período mencionado. Os 
pacientes que necessitam 
do tomógrafo estão sendo 
encaminhados para outras 
unidades do município 

que contam com este 
equipamento, que teve 
sua última utilização no dia 
12 de julho do ano passa-
do naquele hospital. 

“Estou no maior hospital 
da cidade, o Pimentas-
-Bonsucesso, e o serviço de 
tomografia está inoperante 
desde o dia 12 de julho do 
ano passado. População, 
vamos continuar cobrando 
para que as coisas aconte-
çam na cidade de Guaru-
lhos”, disse Rosália Tchaid, 
enfermeira e ex-conselheira 
de saúde da cidade.

E, mesmo recebendo 
dos cofres públicos quase 
R$ 7 milhões por mês 
para administrar o Hos-
pital Municipal Pimentas-
-Bonsucesso, um dos mais 
importantes hospitais 
público de Guarulhos, a 
Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da 
Medicina (SPDM) – que 

está na cidade desde a 
administração do Partido 
dos Trabalhadores –, vem 
oferecendo um atendi-
mento que gera contesta-
ção da população.

“A espera por atendi-
mento é um dos grandes 
problemas, e a falta de 
insumos e medicamentos 
acontece. Isso é um contex-
to gravíssimo. A gente tem 
excelentes profissionais no 
corpo clínico. Uma coisa é 
você querer ser atendido 
e outra é você não ter luva 
para o atendimento. É muito 
grave a situação. Precisa de 
mais profissionais”, lamen-
tou Rosália.

Já SPDM, naquela oca-
sião, afirmou que realiza 
em média mais de 14 mil 
atendimentos mensais, 
envolvendo pronto-
-socorro, cirurgias, exames 
e consultas ambulatoriais, 
por exemplo, sendo que o 

quadro de profissionais do 
hospital está dimensiona-
do para atender a deman-
da de forma adequada. 
A direção do hospital 
destacou que todos os 

pacientes que procuram 
o serviço são acolhidos e 
atendidos, passando por 
Classificação de Risco 
para priorização dos casos 
graves e gravíssimos, que 

representam grande parte 
da demanda do hospital. 
O HOJE não recebeu o 
posicionamento da institui-
ção até a conclusão desta 
edição.

Tomografia do Pimentas–Bonsucesso 
está inoperante há mais de seis meses
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Antônio Boaventura

O número de mortes no 
trânsito nas vias urbanas em 
Guarulhos registrou alta de 
30% no mês de dezembro 
do ano passado em compa-
ração com o mesmo perío-
do de 2017. Os dados foram 
divulgados nesta segunda-
-feira (21) pelo governo do 
estado, por meio do Sistema 
de Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo (Infosi-
ga-SP). 

Se por um lado o número 
de acidentes nas ruas e ave-
nidas do município cresceu, 
nas rodovias [Presidente 
Dutra, Fernão Dias, Ayrton 
Senna e Hélio Smidt] que 
cortam a cidade este registro 
apresentou queda de 30%. 
Foram quatro acidentes fa-
tais em dezembro de 2017 
contra três no mesmo perío-
do do ano seguinte. 

Em dezembro do ano pas-
sado, houve 15 vítimas fatais 
no trânsito guarulhense tan-
to em trechos de rodovias 

quantos em vias da cidade. 
No mesmo período em 2017, 
o Infosiga registrou 8 aciden-
tes nestas proporções. Ou 
seja, um aumento de quase 
50%. Os dias com maior ín-
dice de acidentes no muni-
cípio são domingo, sábado 
e sexta-feira. Estes envolvem 
acidentes com automóvel, 
bicicleta, caminhão, motoci-
cleta, ônibus e pedestre. 

O Infosiga-SP é um rela-
tório que traz informações 
mensais sobre acidentes e 
óbitos em consequência de 
ocorrências no trânsito, em 
todo o Estado. O documento 
apresenta dados do gênero, 
faixa etária, perfil da vítima e 
tipos de acidentes. 

O programa do governo 
do estado de São Paulo tem 
como principal objetivo re-

duzir pela metade os óbitos 
no trânsito no Estado até 
2020. Inspirado na “Década 
de Ação pela Segurança no 
Trânsito”, estabelecida pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) para o perío-
do de 2011 a 2020, o comitê 
gestor do Movimento Paulis-
ta de Segurança no Trânsito 
é coordenado pela Secreta-
ria de Governo.

Com um reajuste médio 
de 4,5% nas linhas intermu-
nicipais de Guarulhos, que 
entrou em vigor 

no domingo (20), a Em-
presa Metropolitana de 
transportes Urbanos de 
São Paulo (EMTU), afirmou 
que a próxima licitação do 
transporte metropolitano 
da Grande São Paulo, pre-
vê novos itens nos coleti-
vos, como ar-condicionado 
e Wi-Fi. 

“Em fase final de revisão, 
a próxima licitação prevê 
itens tais como ar-condi-
cionado e wi-fi nos 4.355 
veículos da frota da Região 
Metropolitana de São Pau-
lo, além de câmbio auto-
mático e motor traseiro em 
parte dos ônibus. Os itens 
vão proporcionar mais con-
forto e menos ruído nas 
viagens cumpridas pelos 
veículos”, afirmou em nota 
a EMTU.

De acordo com a empre-
sa, circulam na região 761 
ônibus intermunicipais, 

distribuídos em 122 linhas. 
A licitação de ônibus que 
esteve suspensa durante o 
ano passado e ainda segue 
sem conclusão de quan-
do deverá ser realizada, 
teve que ser reformulada 
no edital, após ser barrada 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE). 

Além da licitação, ainda 
há também a questão do 
corredor de ônibus, que 
ligará Guarulhos até a ci-
dade Santo André, porém, 
ainda segue indefinida. 

“Não houve alteração no 
status do empreendimento 
BRT Metropolitano Perime-
tral Leste. O projeto básico 
está concluído. A licitação 
para contratação do pro-
jeto executivo foi revoga-
da em junho de 2018 até 
equacionamento das de-
sapropriações, adequação 
de ciclovia e compatibiliza-
ção dos sistemas operacio-
nais metropolitano e muni-
cipal, além da definição de 
recursos orçamentários”, 
informou a EMTU. (U.C.)

O Aeroporto Internacional 
de São Paulo–Guarulhos, 
em Cumbica, passa a con-
tar com um terminal de voos 
executivos, denominado de 
General Aviation Terminal 
Guarulhos Airport (GATGRU). 
Sua capacidade é para aten-
dimento de até 200 passa-
geiros por hora. Presente 
na entrega do empreendi-
mento, o prefeito Guti (PSB) 
demonstrou otimismo e pre-
vê novas oportunidades de 
negócio na cidade com esta 
iniciativa. 

“O Brasil precisa de novos 
investimentos e da criação 
de novos modais de negó-
cios. Hoje [ontem] estou 
aqui para agradecer por 
esse grande fomento e para 
reafirmar que a cidade está 
aberta a novas oportunida-
des que possam colaborar 
com a nossa economia. Es-
tamos muito otimistas com 
a abertura desse terminal e 
com a força de trabalho de 
todos os empresários envol-
vidos”, comemorou.

Com capacidade de pátio 
para até 39 jatos executi-
vos distribuídos em uma 
área com mais de 6 mil m² 
o GATGRU pode receber até 
200 passageiros por hora. O 
empreendimento recebeu 
cerca de R$ 3 milhões em 
investimentos e foi constru-
ído com apoio de 36 contê-
ineres de navios agrupados. 
Após o período de testes, 
com previsão de um ano e 
meio, será analisada a viabi-
lidade de um terminal defini-
tivo, com custo previsto de 
R$ 16 milhões.

O GRU Airport entende 
que houve a necessidade 
de promover a aviação geral 
com melhores serviços e in-
fraestrutura, a gestora do ae-
roporto realizou em 2017um 
processo de licitação para 
a implantação do terminal 
para voos executivos, que 
deu origem ao GATGRU. 

Nos últimos dias de outu-
bro de 2017 foi formalizado 
o contrato entre o consórcio 
formado pela CFLY Aviation 
e a Jetex Flight Support com 
a concessionária para ges-
tão do novo terminal.  (A.B.)

Após reajuste, próxima licitação de ônibus 
da EMTU prevê ar-condicionado e Wi-Fi 

Com a presença de Guti, GRU Airport 
inaugura terminal para voos executivos

Número de acidentes em vias urbanas 
da cidade tem alta de 30% em 12 meses
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Ulisses Carvalho 

Um motorista de um 
ônibus intermunicipal da 
linha 105, que realiza o 
trajeto entre o bairro do 
Jardim Moreira até o Metrô 
Tucuruvi, em São Paulo, foi 
preso após ser suspeito 
de assassinar a facadas o 
ajudante Vinicius Medina, 
18, na avenida Benjamin 
Harris Hunicutt, no bairro da 
Vila Rio de Janeiro. 

O crime teria ocorrido 
devido a uma briga de 
trânsito. O jovem esta-
ria dirigindo um Fusca, 
porém, de acordo com a 
família, o carro estaria com 
problemas no freio e após 
não conseguir parar, o 
veículo teria colidido com 
a parte lateral do ônibus. 
O motorista teria descido 
para verificar a situação e 
realizado imagens com o 
celular, quando uma dis-
cussão teria iniciado entre 
os dois. 

Mesmo estando com 
passageiros no momento 
da discussão, o condutor 
voltou ao ônibus e teria se 
armado com a faca, onde 

de acordo com a família 
do jovem, o motorista, de 
48 anos, que não teve a 
identidade revelada, atingiu 
a vítima e tentou fugir. 

O condutor do ônibus foi 
detido pela polícia a poucos 
metros do local do crime. O 
boletim de ocorrência foi la-
vrado no 2° Distrito Policial. 
O caso ocorreu na tarde do 
sábado (19), e o corpo do 
jovem foi sepultado neste 
domingo (20), no Cemitério 
da Vila Rio de Janeiro. 

O HOJE questionou a 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de 
São Paulo (EMTU) sobre 
o crime e informou que 
acompanha o caso. “A 
EMTU acompanha junto 
às autoridades policiais a 
apuração do caso mencio-
nado, ocorrido na avenida 
Benjamin Harris Hunicutt, 
no último sábado (19) 
envolvendo um motorista 
da linha 105 Guarulhos 
(Jardim Moreira) / São Paulo 
(Metrô Tucuruvi), operada 
pelo Consórcio Internorte”, 
informou por meio de nota 
à redação.

Motorista de ônibus intermunicipal é 
preso por morte após briga de trânsito
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Nas entrelinhas
Conforme vaticinado nesta coluna, o novo secretário 

de Esportes - Rogério Hamam - tem a retaguarda da 
cúpula do PRB, partido do deputado estadual Jorge 
Wilson Xerife. Signifi ca que o Xerife não deverá ser 
candidato a prefeito em 2020…

Bairrismo
Enquete com cerca de 500 internautas aponta que 

73% rejeitam secretários forasteiros na Prefeitura. O 
prefeito Guti, em 2016, também era contra…

Potencial
Engana-se quem pensa que a maior máquina elei-

toral do deputado JW Xerife ((PRB) seria a Secretaria 
de Esportes. O comando do Procon lhe dá muito mais 
resultados. Em todos os sentidos…

Sob análise
O prefeito Guti (PSB) continua sendo incentivado 

a repensar o papel da Proguaru. Principalmente no 
quesito zeladoria, como varrição…

Oscilando
Há no governo quem defenda que o prefeito Guti 

deva trocar o esquerdista PSB por uma legenda mais 

de centro-direita. O PSD, o PR e até o PSDB (opa!) são 
especulados…

Redação
O secretário 

Peterson Ruan 
(Governo) planeja 
reengenharia no 
funcionalismo. 
A ideia é cada 
servidor defi nir 
por escrito quais 
suas atribuições 
e atividades. Os 
textos deverão ser interessantes…

Taxiando
O advogado-

-empresário Wilson 
Paiva já aparece no 
radar como pro-
vável candidato a 
prefeito em 2020 
pelo NOVO. Ele 
está montando uma 
OnG que deverá se 
chamar “Hospital do 

Bem”...

Vai saber
O novo secretário adjunto na Saúde  -  Dalmo 

Alves de Souza Viana - é sociólogo e fi liado ao 
PSB. Quem irá cuidar das fi nanças da pasta?...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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[ bloco de notas ]

Abertas as inscrições de propostas 
para a programação cultural

Até o próximo dia 8 de 
fevereiro, estão abertas as 
inscrições para interessa-
dos em compor a programa-
ção deste ano da Secretaria 
de Cultura da Prefeitura de 
Guarulhos. A iniciativa visa 
garantir o acesso público 
aos bens culturais, incenti-
var a formação e valorizar a 
produção artística local.

Os interessados podem 
inscrever propostas nas 
linguagens: Artes Visuais, 
Artesanato, Artes Cênicas, 

Música, Literatura, Patrimô-
nio Histórico, Audiovisual, 
Manifestações Tradicionais, 
Hip Hop e Artes Integradas. 
As propostas serão anali-
sadas por uma comissão 
de seleção composta por 
integrantes da Secretaria de 
Cultura, a partir de critérios 
como clareza, currículo, 
executabilidade e criati-
vidade. O resultado será 
publicado no Diário Ofi cial 
de Guarulhos, no próximo 
dia 8 de março.

[ bloco de notas ]

Entre os próximos dias 4 e 
22 de fevereiro, a Prefeitu-
ra de Guarulhos receberá 
inscrições para o Prêmio de 
Literatura Guarulhense 2019. 
A iniciativa da Secretaria de 
Cultura, que nesta edição 
tem foco na produção de 
contos, crônicas e poesia, 
objetiva valorizar tais estilos 
literários em sua manifesta-
ção escrita, além de contri-

buir para o aperfeiçoamento 
e a difusão da produção 
local.

Podem participar autores, 
estudantes de diversos 
níveis, escritores inician-
tes de diferentes gêneros 
(dramaturgia, poesia, conto, 
ensaio, etc.) e interessados 
em literatura e redação 
residentes em Guarulhos. As 
inscrições são gratuitas.

Prefeitura promove premiação 
para incentivar produção literária

O fi m de semana esportivo 
teve muita bola na rede e 
comemorações em mais 
uma rodada da 1ª Copa 
Barbosa de Futebol Amador 
de Guarulhos. No sábado 
(19), o prefeito Guti esteve 
presente ao Estádio Cícero 
Miranda, acompanhado e de 
autoridades e patrocinadores 
do torneio, acompanhou 
grandes jogos e comemorou 
o momento ímpar que a mo-
dalidade vive no município.

O prefeito de Guarulhos 
falou sobre a importância de 
se apoiar o esporte amador. 
“É mais uma conquista para 
o futebol amador da cidade. 
Eles merecem todo nosso 
esforço para entregar uma 
competição impecável. 
Agradeço às empresas que 
acreditam e nos ajudam a 
construir um esporte cada 
vez mais forte e acessível 
a todo guarulhense”, disse 
Guti.

Gols e muita festa marcam rodada da 
1ª Copa Barbosa de Futebol Amador

All Star Guarulhos chega até as 
quartas de final em torneio juvenil 
com mais de 200 equipes

A equipe guarulhense 
juvenil de nome All Star 
Guarulhos, chegou até 
às quartas de fi nal da 
Ibercup World, torneio de 
futebol  com 220 equipes 
para atletas nascidos no 
ano de 2006, realizado na 
cidade de Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul. A 
eliminação ocorreu para 
o Grêmio, pelo placar de 
2x1. O tricolor gaúcho 
se sagrou campeão do 

torneio no domingo (20), 
após vencer a equipe 
mexicana do Chivas Gua-
dalajara.

O torneio teve a par-
ticipação de grandes 
equipes como Paris Saint 
Germain, Manchester City, 
Inter de Milão, Peñarol, 
Flamengo, Internacional, 
Santos, Grêmio e Atlético 
Paranaense. A equipe do 
All Star era a única repre-
sentante da cidade. 

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação

Divulgação

[ transparência ]

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

Exata Evolution Comercial e Distribuidora 
Ltda – ME
Fornecimento de material de construção.
VALOR: R$ 418.885,00

G.S. Comércio de Materiais Para Construção 
Ltda – EPP
Fornecimento de materiais diversos.
VALOR: R$ 362.996,60

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 
LTDA – EPP
Fornecimento de combustíveis.
VALOR: R$ 340.280,92

R.C.A. Produtos e Serviços Ltda
Serviços de Limpeza técnica hospitalar, com a 
disponibilização de mão-de-obra qualificada.
VALOR: R$ 116.323,92

Paupedra Pedreiras, Pavimentações e 
Construções LTDA
Aquisição de concreto usinado FCK 25 MPA.
VALOR: R$ 102.533,00

DIGITAL JUNDIAI LTDA
Locação de impressoras
VALOR: R$ 82.260,78

Guarutelha Materiais Para Construção Ltda 
– EPP
Aquisição de telhas e cumeeiras.
VALOR: R$ 26.357,30

Profissionais SA Conference And Business 
Ltda
Contratação da palestrante Gabriela Ka-
pim para realização de apresentação no dia 
04/12/2018 na Bienal do Livro de Guarulhos.
VALOR: : R$ 25.000,00

EMPREITEC CONSTRUÇÕES E 
MANUTENÇÕES LTDA – EPP
Reforma do estaleiro simplificado da entrada 
de energia em média tensão no PA Alvorada
VALOR: R$ 23.194,35

MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
LTDA EPP
Serviços de manutenção preventiva e correti-
va especializada em equipamentos da marca 
CMOS DRAKE com fornecimento de acessó-
rios
VALOR: R$ 23.174,47

Claudio Barcelos de Barcelos – ME
Contratação do palestrante Caco Barcelos 
Rosa para realização de apresentação no dia 
09/12/2018 na Bienal do Livro de Guarulhos.
VALOR: R$ 21.000,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial 
do Município publicado no dia 18 de janeiro 
de 2019.

Neste domingo (27), 
a partir das 10 horas, 
acontece o primeiro 
encontro de 2019 da 
tradicional Roda de 
Choro, no Teatro Padre 
Bento. Evento gratuito 
e quinzenal que recebe 
nomes expressivos do 
gênero em Guarulhos, a 
Roda de Choro oferece 
ao público clássicos 
renomados, interação 
entre os participantes e 
performances ao vivo. A 
classifi cação é livre.

Características de 

encontros de músicos e 
interessados por esse 
universo musical, as 
rodas de choro são mar-
cadas pela informalidade 
e descontração.

Serviço:
Roda de Choro
Data: domingo, dia 27 

de janeiro
Horário: 10h às 12h
Local: Teatro Padre 

Bento
Rua Francisco Foot, 3 – 

Jardim Tranquilidade
Entrada gratuita
Classifi cação: livre

Teatro Padre Bento recebe 
primeira Roda de Choro 
do ano neste domingo
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PERÍODO INTEGRAL

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

ROBÓTICA LOUSAS DIGITAIS BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO TRANSPORTE GRATUITO

Av. Renato Maia, 201

11 2440.1999
11 2409.8118

  /Colégio Maia
omelhordeguarulhos.com.br

Matriculando no Maia,  
você estará ajudando 

DESCONTOS PARA O FUNCIONALISMO DE GUARULHOS
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Que a boa manutenção 
da saúde financeira das 
empresas é fundamental 
para que elas continuem 
com as portas abertas 
todos sabemos. Mas outro 
fator também é importan-
te: estar em dia com os 
tributos. Por isso, a ACE-
-Guarulhos traz o passo 
a passo aos associados 
e empresários da cidade 
para recolocarem seus 
negócios no Simples 
Nacional.

O Simples permite o 
recolhimento unificado 
de impostos e pode ser 
adotado por pequenos 
negócios com faturamento 

anual de até R$ 4,8 mi-
lhões. O pagamento pode 
ser feito à vista ou par-
celado em até 60 meses, 
porém, o valor mínimo das 
parcelas é de R$ 300. As 
cerca de 521 mil empresas 
que estão fora do Simples, 
desde o último dia 15, têm 
até o dia 31 deste mês 
para ajustarem sua situa-
ção junto ao fisco.

O processo de regula-
rização de dívidas das 
empresas que foram ex-
cluídas pode ser feito on-
line, no Portal do Simples 
Nacional – www8.receita.
fazenda.gov.br/simplesna-
cional. O empresário que 

não regularizar seu negó-
cio até a data estipulada 
pela Receita só poderá 
requerer novamente 
o enquadramento no 
Simples em 2020. No pró-
prio portal, no menu de 
serviços, os empresários 
encontram as instruções 
sobre as condições de 
parcelamento.

Este ano, o Congresso 
Nacional deve analisar 
veto do ex-presidente 
Michel Temer ao projeto 
que visava reintegrar 
empresas que estão fora 
do Simples, através de 
parcelamento especial, 
com descontos de até 

90% dos juros, 70% das 
multas e 100% dos encar-
gos legais.

William Paneque, presi-
dente da ACE-Guarulhos, 
lembra os empresários 
que a entidade tem muito 
a contribuir em situações 
como essas. “Nosso time 
é altamente capacitado 
para orientar o empresá-
rio da melhor forma para 
que ele não deixe de 
estar no Simples Nacio-
nal. Temos um cardápio 
de soluções jurídicas e 
contábeis que o empre-
endedor necessita para 
ajudá-lo a gerir melhor 
sua empresa”, conclui.

Conheça os procedimentos para recolocar 
sua empresa no Simples Nacional

FATURAMENTO: O Simples pode ser adotado por pequenos negócios com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões; o pagamento pode ser parcelado em até 60 meses
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A cantora Anitta afi rma que errou 
ao tentar defender Nego do Borel, 
neste domingo, 20, enquanto ele era 
vaiado pela plateia que acompanha-
va o ensaio do Bloco das Poderosas 
no Rio de Janeiro. Quando o público 
começou a se manifestar contra o 
cantor, ela interveio e disse que “ja-
mais” viraria as costas para um amigo 
e o que ela podia fazer era “instruir 
as pessoas sobre coisas que elas não 
sabem”.

Após a repercussão do caso, a 
cantora fez uma série de vídeos nos 
stories do Instagram, nesta segunda-
-feira, 21, para se explicar. “Eu errei ao 
tentar justifi car ou amenizar a situa-

ção dele”, disse Anitta, que afi rmou 
que não estava ciente da polêmica 
entre Nego do Borel e Luisa Mari-
lac. “Eu detesto errar, principalmente 
com as pessoas que eu amo, que são 
meus fãs.”

Ela contou que, no ensaio, Nego do 
Borel pediu para falar do novo DVD 
dele e que, “na inocência”, sem saber 
da polêmica, ela concordou. “Quan-
do todo mundo começou a vaiar, 
perguntei o que estava acontecendo 
[para a equipe] e me explicaram. Ten-
tei fazer ele parar, mas... doido”, justi-
fi cou. Segunda Anitta, ela se colocou 
no lugar dele, porque “já fui muito 
vaiada na minha vida” e tentou parar 

com a reação do público.
Antes de se posicionar sobre o 

caso, a cantora disse que a maioria 
dos participantes do ensaio foi defi -
nida um dia antes. “Não convidei o 
Nego como participação do Bloco, 
porque eu acho que, realmente, algu-
mas atitudes que ele tem tomado na 
carreira não condizem com a minha 
carreira. Já conversei com ele, é um 
assunto de amigos”, contou.

Nego do Borel se envolveu em uma 
polêmica com Luisa Marilac ao fazer 
um comentário considerado transfó-
bico. Após a repercussão do caso, 
ele publicou vídeos para pedir des-
culpas.

No dia 20 de janeiro 
de 1982, Ozzy Osbour-
ne protagonizou um 
dos capítulos mais po-
lêmicos de sua carrei-
ra. Em show que acon-
teceu em Iowa (EUA), 
no Veterans Memorial 
Auditorium, um fã jo-
gou um morcego no 
palco e o músico não 
percebeu que era um 
animal vivo. 

Ozzy disse que só 
depois de morder o 
animal percebeu que 
ainda estava vivo. “Ele 
(morcego) devia estar 
totalmente desnortea-
do por causa das luzes 
e do barulho. Eu pensei 
que fosse um brinque-
do, porque estava com-
pletamente parado. Eu 
botei dentro da minha 
boca e então ele co-
meçou a bater as asas 

e me assustei”, disse o 
cantor em entrevista ao 
jornal “The Times”, em 
2008. 

Ozzy ainda deu deta-
lhes sobre o que sentiu 
no momento: “Tentei 
tirá-lo rapidamente da 
minha boca e a cabe-
ça se separou do cor-
po Era meio quente e 
crocante, tipo um Mc 
Donald’s”, contou.

Em comemoração 
aos 37 anos do show 
histórico, Ozzy lançou 
uma linha de morcegos 
de pelúcia que “per-
dem a cabeça”. No pes-
coço há um velcro que 
possibilita “arrancar” 
a cabeça do bichinho. 
As unidades custam 
US$ 40. Ozzy publicou 
as imagens do boneco 
no perfil oficial dele no 
Instagram.

O programa Altas Ho-
ras deste sábado, 19, nem 
começou direito e um dos 
convidados, Eduardo Cos-
ta, já lançou uma polêmica. 
O cantor disse que o nome 
verdadeiro dele é Edson. 

Muitos músicos do mun-
do sertanejo trocaram os 
nomes verdadeiros por 
outros, como Mirosmar 
José de Camargo, o Zezé 
di Camargo, e o parceiro 
Luciano, que se chama 
Welson David de Camargo. 
Nas identidades de Chitão-
zinho e Xororó constam, 
respectivamente, José e 
Durval de Lima. O argu-
mento, nesses casos, era o 
de que os nomes originais 
não eram “comercialmente 
viáveis”.

Mas Eduardo Costa re-
velou que teve um motivo 
para trocar de identidade. 
Ao começar o programa, 
Serginho Groisman não 
conteve a curiosidade. 
“Por que você mudou para 

Eduardo?”, questionou o 
apresentador. “Muita dívi-
da, muito cobrador...quem 
chegava, eu falava: ‘Aqui 
não tem Edson, só Edu-
ardo Costa, viu?’, afi rmou, 
aos risos, o sertanejo.

Ozzy Osbourne lança morcego 
de pelúcia que ‘perde a cabeça’

Eduardo Costa diz na TV que ‘mudou 
de nome’ para escapar de dívidas

‘Eu errei ao tentar amenizar a situação 
dele’, diz Anitta sobre Nego do Borel
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Entrando na onda do 
“desafio dos 10 anos”, a 
atriz Nanda Costa brin-
cou com sua “saída do 
armário” e alegrou seus 
mais de dois milhões 
de seguidores no Ins-
tagram. Com a legenda 
“pra bom entendedor”, 
a atriz compartilhou uma 
montagem com duas fo-
tos, uma de 2008 e outra 
de 2018. Na primeira, a 
imagem de um armário; 
na segunda, encontra-
-se ao lado da namorada 
Lan Lan.

Os seguidores de Nan-
da se divertiram e come-
moraram o fato da atriz 
viver sua sexualidade li-
vremente. “Maravilhosa! 
Graças! A gente tem que 
ser feliz”, escreveu uma 

seguidora. A própria na-
morada de Nanda tam-
bém deixou um comen-

tário na publicação: “My 
love. Agora 2019 casa 
comigo?”.

Nanda Costa brinca com ‘saída do armário’ 
ao postar imagens do ‘desafio de 10 anos’

D
iv

u
lg

aç
ão



www.guarulhoshoje.com.brvariedades terça-feira, 22 de janeiro de 201910

[ horóscopo ]

2 Filhos De Francisco

Arrebentando em Nova York

Globo, 13h59. Bra-
sil. Drama. Direção 
Breno Silveira. Dire-
ção: Ângelo Antônio, 
Dira Paes. Francisco 
é um lavrador que so-
nha transformar os fi-
lhos Mirosmar e Emi-
val em uma famosa 
dupla sertaneja. Um 
empresário consegue 

lancá-los no interior, 
até que um acidente 
interrompe a carreira 
deles. Anos depois, 
Mirosmar vira Zezé di 
Camargo, mas a fama 
só vem quando ele se 
une a outro irmão, o 
parceiro perfeito para 
concretizar o sonho 
do pai.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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Habitação
invernal
dos es-
quimós

(?)-5,
caça dos

EUA  

Torcida
(?): asso-
ciação de 
torcedores

Único bio-
ma exclusi-
vamente
brasileiro

A vida
depois da

morte

Cifra e-
quivalente
à nota ré
(Mús.)

"Quem
Ama, (?)",
livro de

Içami Tiba

Que pode
ser pos-
tergado

Graciliano
Ramos, ro-
mancista
alagoano  

Tosquia
Adoles-

cente, em
inglês

Anta
(Zool.)
Equipe

esportiva

Níquel (símbolo)
Brasileiro (?): um dos
requisitos para ser

Presidente do Brasil

"(?) de Vingança",
filme de 2005

Posição futebolística
de Thiago Silva (red.)

1.501, em
romanos

Formato
de rostos

Desempe-
nhar um
papel, no

Teatro

Uma das 
ambienta-
ções da
franquia

"CSI" (TV)

Rodovia
dos (?):
liga a

cidade de
São Paulo
à Baixada
Santista

Inundou 

Sótão
para mora-
dia (ing.)

Mantém
em se-
gredo

Impiedosa

Ulcerações
na mucosa bucal

Composto orgânico
constituído de ami-
noácidos

Cantor carioca de 
"Na Subida do Morro",
era conhecido como

Kid Morengueira

Um dos direitos dos
presos, nas peniten-

ciárias Local bo-
nito e tranquilo (fig.)

D. Maria (?): a 
Louca (Hist.)

Pergunta que exige
resposta criativa

Gemido
(bras.)

"National",
em Nasa

Estação de
Tratamento
de Água
(sigla)

Ativismo
por uma
causa

Ambiciosas

Instrumen-
to aperfei-
çoado por

Galileu 

IPVI

IMIGRANTES
OLOFTMDI
RAUTAETA

ELESCONDE

MIAMIVF
ORGANIZADA

AOAALEM
EDUCARGI

AADIAVEL
ASOTPNI
MILITANCIA

LUNETAGR
VGETIME

GANANCIOSAS

3/ulo. 4/loft — teen. 5/tapir. 10/militância.

[ novelas ] 

virgem

Você vai fazer 
contatos interessantes 
que abrirão portas para 
você. Há previsão de 
amizades positivas 
florescentes no futuro. 
Em compensação, seu 
cérebro efervescente 
está exigindo momen-
tos de relaxamento. 

O seu radar emocional 
é muito forte, tornando-
-o mais seletivo do 
que o habitual. Não se 
afaste. Há muita coisa 
acontecendo ao seu 
redor e você só tem um 
desejo: ficar sozinho, 
o que você realmente 
precisa.

O fluxo de emoções 
em torno de você deixa 
pouco espaço para a 
autoexpressão. Você 
precisa de descanso 
mental, embora não pre-
cise se alarmar com isso. 
Evite a agitação e você 
vai voltar à compostura 
interior.

Você precisa ficar 
longe de sua rotina. 
Faça isso antes de 
se sentir completa-
mente saturado. Uma 
sensação de bem-estar 
interior permite-lhe 
colocar muitas boas 
ideias em perspectiva e 
a atmosfera calma lhe 
dará força.

Seu otimismo vai 
ganhar a admiração das 
pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar o 
seu caminho. Seja tole-
rante, nem todos serão 
capazes de acompanhar 
seu ritmo. Cuidado com 
o fígado e não exagere 
nos prazeres da mesa.

Sua capacidade de 
persuadir vai funcionar 
milagrosamente para 
sair de uma situação 
embaraçosa. Você 
poderá contar com seus 
recursos. Você está em 
excelente forma, mas 
seria ainda melhor se 
bebesse mais líquidos 
entre as refeições.

As pessoas vão 
admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as por-
tas! Se você conseguir 
conter sua impaciência, 
vai ganhar com isso. 
Seu otimismo crescente 
reforçará a sua energia.

Um ganho inesperado 
pode atrapalhar o sua 
previsão orçamental 
em longo prazo, a sorte 
está com você. Distúr-
bios gástricos podem 
aparecer e perturbar a 
sua forma, revise sua 
dieta e seu carrinho de 
compras.

Você estará mais ple-
no do que nunca, mas 
tente ser diplomático 
também. Você estará 
em ótima forma e não 
vai conseguir ficar 
quieto. Você poderia se 
aproveitar disto fazendo 
exercício físico.

Hoje é o dia ideal para 
fazer a viagem que você 
vem adiando há muito 
tempo! Não se mate 
tentando persuadir os 
outros e deixe seus 
detratores falarem ou 
eles vão esgotar a o se 
estado de ânimo.

Você está atraindo no-
vas amizades que serão 
um trunfo para o futuro. 
Esteja aberto a novas 
ideias. Você sente a 
necessidade de moderar 
suas ações e isso é bom. 
Ouça seus instintos mais 
profundos e recupere-se 
de vibrações negativas 
do passado.

Você sente uma 
profunda necessidade 
de privacidade, o que as 
outras pessoas compre-
endem automaticamen-
te. Está em boa forma 
psicológica, mas seu 
corpo está clamando 
por descanso. Você 
deveria ouvi-lo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Santiago acorda 
e se sente mal. Tito 
e Garoto pedem 
ajuda a Talíssia 
para encontrar a 
caixa de Heitor. 
Kavaco, Álvaro, 
Hugo e Verena 
pensam em ir até o 
local de treinos de 
Santiago. Santia-
go sente dores e 
consegue chamar a 
atenção de Raíssa. 
Pérola e Maria Alice 
brigam e Antônio as 
leva para a sala de 
Solange.   

Espelho da Vida
Madre Joana 

expulsa Eugênio 
de seu convento. 
Irmã Dolores vê 
quando Irmã Zélia 
se aproxima de 
Eugênio. Dora con-
vence Cris/Julia a 
procurar Hildegard 
para saber sobre 
Danilo. Priscila 
convida Alain para 
se apresentar em 
sua escola.     

O Tempo 
Não Para

Vanda tenta 
acalmar Samuca e 
Elmo. Petra afirma a 
Marocas que preci-
sa examinar todos 
para erradicar o 
vírus. Petra demite 

Helen e contrata 
Tales como seu 
novo assistente. 
Marocas acredi-
ta que é preciso 
cooperar com Petra 
para que sua família 
seja libertada.     

O Sétimo Guardião
Geandro sal-

va Lourdes dos 
moradores de rua 
e a leva para um 
hotel. Eurico se 
recusa a fazer o 
teste de confiança, 
e León assume a 
forma humana para 
obrigá-lo. Valentina 
descobre que León 
é humano e conta 
para Marcos Paulo.

Jesus
Laila implora para 

Asisa ajuda-la. Ni-
codemos avisa que 
ela será levada até 
Jesus. Zaqueu man-
da seu servo convi-
dar os necessitados 
para um banquete. 
Judite entra em 
pânico ao ver que 
Laila poderá ser 
apedrejada por 
traição. O Satanás 
aparece ao lado de 
Caifás, que ques-
tiona o Messias. As 
pessoas começam 
a pegar pedras 
para tacar em Laila. 
Desesperada, Asisa 
pede para Mateus 
levá-la para outro 

lugar. 
    

As Aventuras 
de Poliana

Lorena, Mário, 
Gael e Benício 
confrontam Sr. Pen-
dleton sobre se há 
ou não uma criança 
presa na casa dele. 
João fica magoado 
com a atenção que 
Poliana dá a Bento 
e vai embora. Sr. 
Pendleton explica 
que não há nenhu-
ma criança lá, e as 
crianças encontram 
um totem de pape-
lão de divulgação 
de um jogo atrás da 
cortina.  

Teresa
Teresa, fingindo 

sentir a traição de 
Arthur, procura 
por Fernando. Na 
verdade ela tenta 
seduzi-lo. Propo-
sitalmente, ela 
derruba um copo 
de água sobre seu 
busto. Heitor diz a 
Aurora que Joana 
descobriu que ele é 
casado no momen-
to que falava de 
seu divórcio com 
Arthur. 

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

SBT, 23h15 Rumble 
in the Bronx. Hong 
Kong, 1995. Ação. – 
Miramax – Ação. Di-
reção: Stanley Tong. 
Com Jackie Chan, 
Anita Mui. O chinês 
Bill, mora há 30 anos 
no bairro do Bronx, 
onde tem seu mer-
cadinho. Agora, para 
o seu casamento, tio 

Bill convida os familia-
res chineses, inclusi-
ve o sobrinho policial 
Keung. Já em Nova 
York, Keung assis-
te uma gangue local 
atacar o mercadinho 
do seu tio. Indignado, 
ele parte para a ação 
e, sem medo, vai pra 
cima de motoqueiros 
e mafiosos.
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EDITAL DE LEILÃ O DE ALIENAÇ Ã O FIDUCIÁ RIA
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR n  08/020-L, com escritório  
Rua Alferes Poli, 311 conjunto 4-B, Centro, Curitiba/PR, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CO-
OPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉ DITO MÚ TUO DOS MÉ DICOS, DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍ VEL 
SUPERIOR DA Á REA DA SAÚ DE E EMPRESÁ RIOS DE GUARULHOS E REGIÃ O, com sede  Avenida 
Paulo Faccini, 900, Macedo, Guarulhos/SP, CNPJ/MF nº 02.250.794/0001-77, nos termos da Escritura Pú-
blica de Alienação Fiduciária, lavrada s s. 333/342, do livro nº 1141, em 25 de maio de 2017, rerratificada 
pela escritura Pública lavrada s s 327/328, do livro nº 1143, em 12 de junho de 2017, ambas pelo 3º Tabe-
lião de Notas de Guarulhos/SP oriundas da Cédula de Crédito Bancária nº 15552 na qual consta como emi-
tente COCINA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, CNPJ-MF nº 25.109.399/0001-74, com endereço  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  Rua Doutor Alceu de Campos Rodri-
gues, 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  Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 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 PÚ BLICO LEILÃ O, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 23  de 
janeiro de 20 19 , à s 10 :0 0  horas,  Rua Alferes Poli, 311 Sala 2A, Centro, Curitiba/PR, e através do site  
https //rochaleiloes.com.br/), com lance mínimo igual ou superior a R$  3 .120 .0 0 0 ,0 0  (três milh es, cento e 
vinte mil reais) os imóveis abaixo descritos, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário
IMÓ VEIS MATRICULADOS NO CRI DE MIRANDÓ POLIS/ SP:
A - MATRÍ CULA 213 5: - Terreno urbano, situado em Mirandópolis/ SP,  Av. São Paulo, de forma irregular, 
constituído pelo lote 7 da quadra 4, dentro das seguintes divisas e confrontaç es  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 901,00m , distante 
20,00m da con uência da Rua Minas Gerais com a Av. São Paulo
Av.0 4 -213 5: A Rua Minas Gerais passou a denominar-se Rua Assad Kalil Abud;
Av.0 5-213 5: Cadastrado na Prefeitura sob nº 01.02.117.0296.001.
B - MATRÍ CULA 213 6: - Terreno urbano, situado em Mirandópolis/ SP,  Av. São Paulo, de forma irregular, 
constituído pelo lote 8 da quadra 4, dentro das seguintes divisas e confrontaç es  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 Mirandó-
polis, medindo 42,00m e aos fundos, com o lote 5, medindo 18,00m, encerrando uma área de 740,80m , 
distante 40,00m da con uência da Rua Minas Gerais com a Av. São Paulo. Cadastrado na Prefeitura sob 
nº 01.02.117.0296.001
Av.0 4 -213 6: A Rua Minas Gerais passou a denominar-se Rua Assad Kalil Abud.
C - MATRÍ CULA 24 9 5: - Terreno situado do lado ímpar da Av. São Paulo, em Mirandópolis/ SP, com 
4.000,00m , localizado no Distrito Industrial de Mirandópolis, com as seguintes divisas e confrontaç es  
começa no marco 1, situado  margem da Av. São Paulo, onde faz canto com o lote nº 8, da quadra 4, da 
Rua Assad alil Abud  do marco 1 segue acompanhando aquela Avenida, rumo 44g30m NE e dist ncia 
de 50,00m, chega ao marco nº 2, cravado na mesma Avenida São Paulo  daí vira  direita e segue rumo 
51g30m SE e segue a dist ncia de 80,00m, confrontando com outra parte de área do Distrito Industrial, 
pertencente  Municipalidade, até chegar ao marco nº 3, desse ponto, vira  direita e segue a dist ncia 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  Municipalidade  desse ponto, novamente, vira a direita e
segue a dist ncia 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 

alil Abud.
Av.05-2495  Cadastrado na Prefeitura sob nº 01.02.117.0346.01.
D –  MATRÍ CULA 58 0 6: - Gleba de terra com a área de 2.725,00m , situada do lado ímpar da Av. São Paulo 
(fundos), parte do Distrito Industrial, em Mirandópolis/ SP, dentro do seguinte roteiro de divisas e confron-
taç es, terreno este interligado  referida Avenida através de uma área já escriturada, pertencente  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 dist ncia de 53,00m, até 
encontrar o marco 8  daí vira a esquerda e segue por dentro da área remanescente do Distrito Industrial, 
numa dist ncia de 50,00m, até encontrar o marco C  daí vira  esquerda e segue com rumo 51g30m NW, 
por dentro da área remanescente do Distrito Industrial, numa dist ncia de 56,00m, até encontrar o marco 
D  daí vira novamente  esquerda e segue rumo 44g30m SW, pela divisa da área pertencente  firma José 
Marques de Oliveira, numa dist ncia 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 imóveis, 
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 24  de janeiro de 20 19 , no mes-
mo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃ O, com lance mínimo igual ou superior a R$  
1.566.53 6,9 9  (um milhão quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove 
centavos).
4)- Existência de ação judicial autos nº 1000185-89.2018.8.26.0228, em tr mite na 25  Vara Cível da Co-
marca de São Paulo/SP.
5) Os bens serão ofertados de forma simult nea através do site (https //rochaleiloes.com.br/), leilão presen-
cial e online.
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  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 
s regras bancárias quanto aos juros e critérios de atualização.

O arrematante ficará responsável pela averbação/registro da carta de arrematação junto ao Cartório de Re-
gistro 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 regu-
larmente constituídos, acerca das datas designadas para a realização dos públicos leil es, caso por outro 
meio não tenha sido cientificada.
As demais condiç es obedecerão ao que regula o Decreto n  21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alteraç es introduzidas pelo Decreto n  22.427 de 1  de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Lei-
loeiro Oficial.
OBSERVA ES
a) Valor mínimo do imóvel para o 1º Leilão  Corresponde ao valor de avaliação estabelecido pelos contra-
tantes de acordo com o valor de mercado.
Valor mínimo do imóvel para o 2º Leilão  Corresponde ao valor da dívida atualizada, acrescido das despe-
sas, na forma prevista no artigo 27 da Lei 9.514/97

Em um esforço de melho-
rar o atendimento para os 
usuários da Rede Municipal 
de Saúde, além de concur-
so público com 147 vagas 
para médicos de diversas 
especialidades, a Prefeitu-
ra de Guarulhos também 
está com processo seletivo 
aberto para contratação 
emergencial de 25 médicos 
e 21 residentes. 

Conforme editais de nº 
002 a 005/2019-SS20, di-
vulgados no Diário Oficial Nº 
007/2019-GP de 15/01/2019, 
as vagas disponíveis para 
contratação emergencial 
são para endocrinologista 
(4 vagas), geriatra (1) e gine-
cologista (15), com jornada 
semanal de 20 horas e  
salário de R$6.070,13; e 
socorrista pediatra (5), com 
carga horária de 24 horas e 
salário de R$7.284,16, além 
de possibilidade de con-
cessão de gratificações. Os 
editais estão disponíveis em 
guarulhos.sp.gov.br/Diario-
-Oficial, páginas 12 a 15.

A inscrição deve ser feita 
até a próxima sexta-feira 
(25), por e-mail (alinedu-
arte@guarulhos.sp.gov.
br ou janainagiampauli@
guarulhos.sp.gov.br) ou 
pessoalmente na Secreta-
ria de Saúde, de segunda 
a sexta, das 9h às 16h. 
Endereço: Rua Íris, 300 (sala 
09) - Gopouva. Telefone 
para contato: 2472-5049 

ou 2472-5103. Os candida-
tos devem apresentar os 
seguintes documentos no 
ato da inscrição: Curricu-
lum Vitae (resumido em 1 
página), CRM-SP, diploma 
de medicina, comprovação 
da especialidade de acordo 
com a graduação exigida; e 
certificados especificados. 

A seleção se dará por 
meio de avaliação do currí-
culo. Os candidatos habilita-
dos serão classificados em 
ordem decrescente da nota 
final obtida pela somatória 
de pontos dos títulos, e a 
classificação final dos inscri-
tos será divulgada no Diário 
Oficial do Município do dia 
1° de fevereiro próximo. 

Para o programa de Resi-
dência Médica em Medicina 
Geral de Família e Comuni-
dade, com duração de dois 
anos, sendo a carga anual 
de 2880 horas, são dis-
ponibilizadas cinco vagas, 
conforme Edital de Divul-

gação nº 041/2018-SS20, 
disponível no Diário Oficial 
de 11 de janeiro de 2019, no 
seguinte link:  guarulhos.
sp.gov.br/Diario-Oficial. 
Inscrições até às 23h59 do 
dia 23 de janeiro.

Já para o programa de 
Residência Multiprofissional 
em Atenção Básica/Saúde 
da Família e Saúde, são dez 
vagas, sendo duas para 
enfermagem, duas para far-
mácia, duas para fisioterapia, 
duas para nutrição, uma para 
psicologia e uma para odon-
tologia; além de seis vagas 
para Residência Multipro-
fissional em Saúde Mental, 
sendo duas para enferma-
gem, uma para farmácia, 
duas para psicologia e uma 
para o serviço social. O Edi-
tal de Divulgação 042/2018-
SS20 também está disponí-
vel no Diário Oficial de 11 de 
janeiro de 2019 e a inscrição 
deve ser feita até às 23h59 
desta quarta-feira (23).

Aberto processo seletivo para 
médicos e residentes até 6a

Antônio Boaventura

O orçamento previsto 
da Câmara Municipal 
para o ano passado era 
aproximadamente R$ 120 
milhões. Entretanto, a 
Casa de Leis adotou um 
processo de contenção 
de custos e conseguiu 
economizar durante a 
gestão do vereador Edu-
ardo Soltur (PSB), que se 
encerrou no último dia 31 
de dezembro, a quantia 
de R$ 20 milhões. O 
valor já foi repassado aos 
cofres públicos, mas o 
governo ainda não definiu 

sua destinação. 
A administração munici-

pal ressalta que o recurso 
não tem destinação espe-
cífica e é utilizado para o 
pagamento de despesas 
em geral, tais como na 
área da Educação, Saúde, 
Assistência Social, Admi-
nistrativas, entre outras. 
E destaca que o valor de-
volvido pelo Legislativo, 
segundo a Secretaria da 
Fazenda, já se encontra 
nos cofres do município 
há exatamente 30 dias. 

Atual presidente da 
Câmara, o vereador 

Professor Jesus, ainda 
sem partido, confirmou 
a devolução da quantia. 
Ele disse que a gestão 
anterior cumpriu a lei que 
determina a devolução 
de dinheiro não gasto ou 
empenhado no exercício, 
conforme previsto na Lei 
Federal 4320/64.

“A gestão do Professor 
Jesus iniciou-se em 1º de 
janeiro de 2019 e, a partir 
de agora, está analisan-
do e trabalhando para 
atender as demandas do 
Legislativo com o orça-
mento previsto”, declarou.

Prefeitura de Guarulhos recebe devolução 
de R$ 20 milhões da Câmara Municipal
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EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no  4º, do Artigo 26, da 
Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob 3 9 4 .3 59 , de CAIX A ECONÔ MICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04, credora fi duciária, nos termos do registro número 
04, da matrícula 10 1.4 4 4 , relativa ao Imóvel situado na Rua 20  ( atual Rua Severina Ferreira 
da Silva Almeida, do cadastro municipal) , nº 0 7 -B ( atual nº 62 do cadastro municipal) , 
lote 0 7 -B, da quadra 21, Parque Continental, Guarulhos - SP, serve-se do presente para 
promover a Intimação por Edital do devedor fi duciante KLEBER DOS SANTOS EURIPEDES 
GOMES, CPF 312.282.068-48, para fi ns de cumprimento das obrigaç es contratuais, decorrente 
das prestaç es e encargos em atraso, tendo em vista que o devedor fi duciante KLEBER DOS 
SANTOS EURIPEDES GOMES encontra-se em local incerto ou não sabido.     
 
O valor das prestaç es e encargos em atraso, atualizado até 27 / 12/ 20 18 , corresponde a 
R$  24 8 .4 25,4 0  (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta 
centavos), conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para 
conhecimento, estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais 
encargos contratuais até a data do efetivo pagamento, além das demais prestaç es que se 
vencerem neste período, mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor 
de R$  2.8 68 ,4 9 . O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, 
nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 
14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se  Intimação por Edital de Vossa Senhoria, para que se dirija ao Registro 
de Imóveis, situado na Rua Guaíra, nº 9 1, Jardim Barbosa, Guarulhos - SP, de Segunda a 
Sexta-feira das 0 9 h0 0 min à s 16h0 0 min, onde devera efetuar o pagamento atualizado do débito 
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira 
publicação.

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município, na 
Rua 20  ( atual Rua Severina Ferreira da Silva Almeida, do cadastro municipal) , nº 0 7 -B ( atual 
nº 62 do cadastro municipal) , lote 0 7 -B, da quadra 21, Parque Continental, Guarulhos - SP, 
em favor da credora fi duciária CAIX A ECONÔ MICA FEDERAL - CEF, nos termos do  7º, do 
artigo 26, da Lei n.  9.514/97.   
  

Guarulhos, 22 de janeiro de 2019.  
Primeira Publicação                          

O Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF-
3) condenou a 10 anos, 
seis meses e 20 dias de 
reclusão, em regime inicial 
fechado, um homem acusa-
do de compartilhar na inter-
net vídeos e fotografias de 
pornografia infantil. 

Segundo a acusação, 
em apenas sete meses, 
de maio a novembro de 
2016, ele compartilhou 300 
mil arquivos e transmitiu 
1.441 arquivos de conteúdo 
pedófilo.

As informações foram 

divulgadas pela Assessoria 
de Comunicação Social 
da Procuradoria Regional 
da República da 3ª Região 
- Processo nº 0000615-
78.2017.4.03.6109.

O Ministério Público Fe-
deral defendeu a decisão 
que havia fixado a pena em 
15 anos e seis meses e 20 
dias de reclusão, a máxima 
prevista para o crime. Para 
o procurador regional da 
República João Francisco 
Bezerra de Carvalho, a 
gravidade do delito, com 
a disponibilização de um 

número elevado de arqui-
vos de pornografia infantil, 
justificaria a pena máxima.

Ao dar provimento ao 
recurso de embargos infrin-
gentes do réu, a 4ª Seção 
julgou adequada a pena 10 
anos, seis meses e 20 dias 
de reclusão, regime inicial 
fechado, além de 47 dias-
-multa, equivalente a 1/30 
do salário mínimo cada dia.

Essa pena, de acor-
do com o colegiado, é 
“necessária e suficiente à 
prevenção e reprovação 
do delito”.

Homem é condenado por 
compartilhar 300 mil arquivos 
de pornografia infantil

 

O WhatsApp anunciou 
nesta segunda-feira, 21, 
que vai limitar o reenvio 
de mensagens em seu 
aplicativo dos atuais 20 
para até cinco contatos 
da lista pessoal. Segun-
do a empresa, a medida 
“vai ajudar a manter o 
WhatsApp focado em 
mensagens privadas 
com contatos próximos”.

A mudança será 
implementada a partir 
desta segunda-feira, 
através de uma atua-
lização no aplicativo, 
e foi decidida, diz a 
companhia, após ouvir 
a avaliação de usuários 
do durante seis meses. 

A mudança ocorre 
meses após o WhatsA-
pp ser alvo de polêmi-

cas durante a campanha 
eleitoral, quando a 
plataforma foi acusa-
da de ser usada para 
disseminar rapidamente 
notícias falsas. 

Um grupo de especia-
listas brasileiros chegou 
a pedir à empresa, 
durante a eleição, que 
restringisse o número 
de reenvios já naquela 
época, a exemplo do 
que ocorreu na Índia em 
julho. 

Naquele momento, o 
reenvio de mensagens 
foi restringido de 256 
para 20 contatos em 
todo o mundo após uma 
onda de linchamen-
tos na Índia matar 20 
supostos suspeitos de 
serem sequestradores 

de crianças, ladrões e 
predadores sexuais. Na 
época, o próprio What-
sApp, no entanto, disse 
não ser possível realizar 
outra mudança. 

Para o professor 
Pablo Ortellado, um dos 
especialistas que fize-
ram apelo à empresa, a 
mudança vai na direção 
certa. “O WhatsApp tem 
duas características 
que são muito incompa-
tíveis: a privacidade e 
comunicação em mas-
sa”, disse. “A privaci-
dade é fundamental na 
comunicação pessoal, é 
um direito civil impor-
tante, mas quando é 
combinada com comu-
nicação de massa, traz 
muitos problemas .”

WhatsApp limita reenvios de mensagens a cinco usuários 

Reprodução
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•  COMPRA  • VENDE • ADMINISTRA

Av. Otávio Braga de Mesquita, 731- Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE: www.attusimoveis.com.br

Advocacia

VENDEVENDE VENDE LOCAÇÕES
IMÓVEIS PARA TROCA LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS TERRENOS

CASAS

SOBRADO

 C
re

ci
 9

1.
90

8

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

REF:DANIEL.

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

CHÁCARA GUIABA-
NAZARÉ PAULISTA

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

Doc Ok R$150.000 AC Carro 
REF 02.

CHACARA EM CERQUILHO
Fundo com o Rio Sorocaba, 

600 m², 3 dorms 
(1 suite),sala,coz,2 wcs, área de 

serv, piscina, plataforma para 
pesca R$300.000 REF 02.

TERRENO BELA VISTA
340m² com 1 casa de 3 dorms, 
1 galpão de 160m², 1 sobrado 

em construção. Excelente 
localização R$560.000.( Aceita 

Imóvel valor baixo), REF:02

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

REF:DANIEL

ÁREA  INDUSTRIAL  
BONSUCESSO

810M²  30 X 27. (ACEITA 
PERMUTA) R$ 700.000  

REF: DANIEL.

GALPÃO CUMBICA 
500 M² R$5.000,00 

REF: DANIEL 

CASA JD ADRIANA 
4 Comodos R$750,00 

REF : Daniel

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

wc, R$500,00 REF: 02

ALUGA COCAIA
2 Casas 3 e 4 cômodos + 
1 salão pequeno, 2 vagas 

de garagem, aluga junto ou 
individual REF :02

CASA JD. ADRIANA 
2 Dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 

R$900,00 REF: DANIEL 

CASA VL BARROS
2 Dorms,sala,coz,área de 

serv, garagem – independente 
R$1.050 REF :02

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

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

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

wc, R$800,00 REF :02.

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

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

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000 

REF :DANIEL

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

Chácaras e na praia. REF: 02.

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

SOBRADO BELA VISTA
200 M², Esquina, 3 Dorms 

(1 suíte), sala,coz, área de serv, 
2 wc, quintal, 4 vagas de 

garagem, doc Ok,aceita apto de 
menor valor R$500.000 REF:02.

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

CASA PRAIA ITANHAEM 
10 X 30 2 Dorms (1 suite), 

sala, coz, 2 wcs, area de serv, 
quintal,acabamento de primeira 
R$220.000, aceita carro REF :02

CASA JD AMÉRICA 
1 Dorm, sala, coz, wc, 

lavanderia, garagem R$140.000 
REF :02.

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

530,000 REF/DANIEL

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

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

parcelas) REF: Daniel

APTO VL FATIMA 
70 M², 2 Dorms, sala,coz, 
area de serv,wc, garagem 

coberta, reformada, planejado, 
acabamento de primeira 

R$220.000 REF :02

APTO PROX. 
SHOPPING  MAIA 

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

Ref: Daniel

APTO MIKAIL 
67 M² 2 Dorms, sala, coz, área 
de serv, garagem R$130.000 

REF:02.

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

R$220.000 REF 02.

APTO PRAIA GRANDE 
98 M², 2 Dorms (1suite), sala 2 

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

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

REF :02.

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

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

completo REF :02

APTO 
VILA FÁTIMA 

70 M², 2 Dorms, sala,coz, 
área de serv, garagem, lazer 
completo R$220.000 REF 02

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

TERRENOS

VENDA  E ALUGUEL
94783-1669

WHATSAPP
Fone: 2279-3327 IMÓVEIS À VENDA

2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
re

ci
: 5

74
09

SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS
04 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E WC, PONTO 

COMERCIAL COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 04 VAGAS 
DE GARAGEM. PREÇO R$ 300.000,00 COM 50% DE 

ENTRADA E 60X FIXAS. TROCO POR APTO.

CASA JD. LENIZE
04 COMODOS E WC NOS FUNDOS, E SALÃO 

COMERCIAL NA FRENTE. REFORMADA (VAGA). 
ENDEREÇO AV. SÍTIO NOVO, N° 160 EM FRENTE À 
ESCOLA. PREÇO R$ 200.000,00 ACEITO CARRO. 

CASAS JD. CABUÇU 
03 CASAS 02 COMÔDOS CADA UMA E WC, ASFALTO 

E ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, 
DESMEMBRADO E COM ESCRITURA REGISTRADA, 
VAGAS COBERTA COM LAJE E TELHA, ÁGUA E LUZ 

LIGADAS. PREÇO R$ 120.000,00. ACEITO CARRO COMO 
PARTE DE PAGAMENTO.

CASA BAIRRO SÃO JOÃO - 02 QUARTOS, VAGA,  
SALA, COZINHA E WC + SALÃOCOMERCIAL DE 48M², 

ERA SALÃO DE CABELEIREIRO COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, ESTRADA DO SABOÓ, 358. 

PREÇO R$ 240.000,00 A VISTA OU COM 50% DE 
ENTRADA, SALDO EM 60X FIXAS.

SOBRADÃO JD. SÃO PAULO
03 QUARTOS, SALA, COZINHA  E BANHEIROS, TERRENO 
MEDE 10x28 EXCELENTE PONTO P/ CLÍNICA MÉDICA, 

DENTISTA, RUA SARUTAIA N° 591. PREÇO
 R$ 580.000,00 PARCELO E ACEITO APTO P/ PAGTO.

JARDIM STA EMÍLIA
02 CASAS - 1° DE 02 COMODOS E BANHEIRO, 2° COM 

03 COMODOS E BANHEIRO, TERRENO MEDE 7x22, 
COM ESCRITURA, PLANO E MURADO 02 VAGAS DE 

GARAGEM. PREÇO R$ 220.000,00 PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA, SALDO EM 60X FIXAS. TROCO POR APTO.

ITAQUÁ
CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 

COZINHA, 02 VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO 
AUTOMATICO FINO ACABAMENTO, RUA PEREIRA 
BARRETO, 51 JD. CAIUBI. PREÇO R$ 230.000,00, 

PRACELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM 60X 
FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

SOBRADO 
JD. SÃO DOMINGOS

03 DORMITÓRIOS, 02 SALAS, BANHEIRO, 
ÓTIMO PARA COMÉRCIO  10 VAGAS DE GARAGEM, 
VALE A PENA CONFERIR. PREÇO R$ 295.000,00, 

50% ATO, SALDO EM 60X FIXAS.

 SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, 
REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO

OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, 
COZINHA (40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO 
A LENHA COM FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, 
TERRENO MEDE 8X30 COM ESCRITURA REGISTRADA. 
PREÇO R$ 450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO OU 

PARCELO COM 50% DE ENTRADA E 60X FIXAS.

CIDADE SOBERANA 
04 CASAS DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E 

BANHEIRO CADA UMA. NA FRENTE SALÃO COMERCIAL 
DE 70m². O TERRENO MEDE 10X40, TOTALMENTE 
PLANO. TODAS AS CASAS TEM SUITE. SALÃO DE 

FESTAS COM FOGÃO A LENHA E FORNO, 06 VAGAS 
DE GARAGEM, PORTÃO AUTOMATICO. RENDA PARA 
LOCAÇÃO GARANTIDA É DE R$ 4.500,00. PREÇO
R$ 460.000,00. ACEITO CARRO OU PARCELO EM 

36X FIXAS. LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159
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Alexandre Aparecido Justino,  estado 
civil divorciado, profi ssão funcionário 
público federal, nascido em Guarulhos, 
SP no dia três de julho de mil novecen-
tos e oitenta (03/07/1980), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Sumais José Justi-
no e de Maria Cantuária Justino.
Gilca Siara Andrade de Arcanjo 
Lima, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Ubatã, BA no 
dia doze de junho de mil novecentos e 
setenta e seis (12/06/1976), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Claudio de 
Araújo Lima e de Noemia Andrade de 
Arcanjo Lima.

David William Freitas, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia treze de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e sete 
(13/02/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valdirene Aparecida Freitas.
Geise da Silva Farias, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nasci-
da em Sobral (Reg. 1º Ofício de Mu-
cambo), CE no dia quatro de janeiro 
de mil novecentos e noventa e sete 
(04/01/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Oliveira Farias e de 
Rosa Ferreira da Silva Farias.

Luiz Fernando Anjos, estado civil di-
vorciado, profi ssão mec nico, nascido 
em Sorocaba, SP no dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (16/09/1982), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Silvio Carlos Anjos e de 
Tania Marcia Matheus Anjos.
Marcia Freire Ruiz, estado civil divor-
ciada, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em São Paulo, SP no dia deze-
nove de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e cinco (19/02/1975), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Pedro Marcio 
Pascoal e de Josefa Freire Pascoal.

Eliseu José da Cunha, estado civil 
divorciado, profi ssão porteiro, nascido 
em Itabuna, BA no dia dois de agosto 
de mil novecentos e setenta e sete 
(02/08/1977), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ovidio José da Cunha e de Ele-
nita Alves Cunha.
Mara Juranda Batista de Oliveira, 
estado civil divorciada, profi ssão au-
xiliar de serviços gerais, nascida em 
Itabuna, BA no dia quatorze de julho 
de mil novecentos e setenta e oito 
(14/07/1978), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Juraci José de Oliveira e de 
Maria de Lourdes Alves Batista.

Rodrigo Gregorio Geraldo, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia sete 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
oito (07/07/1988), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Geraldo e de Maria 
de Lourdes Gregorio Geraldo.
Ana Jilsa Palma dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de co-
zinha, nascida em Almadina (Reg. 1º 
Ofício, Ilhéus), BA no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (19/11/1986), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Raimundo Palma dos San-
tos e de Luzinete Francisco de Oliveira.

Cesar Peixoto de Carvalho, estado 
civil divorciado, profi ssão engenhei-
ro, nascido em São Paulo, SP no dia 
dezessete de abril de mil novecentos 
e setenta e quatro (17/04/1974), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Milton 
Corrêa de Carvalho e de Leni Peixoto 
de Carvalho.
Nelci de Fatima Sena Barroso, es-
tado civil divorciada, profi ssão este-
ticista, nascida em Santa Terezinha 
de Itaipu, PR no dia trinta de maio 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(30/05/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Teodoro Moreira Barroso e de 
Luiza de Sena Barroso.

Fabio Rodrigues, estado civil divor-
ciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP no dia quatro de 
junho de mil novecentos e seten-
ta e três (04/06/1973), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Jose 
Rodrigues e de Maria Aparecida de 
Almeida Rodrigues.
Edilza Oliveira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Salvador, BA no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e oiten-
ta e cinco (19/11/1985), residente e 
domiciliada em Francisco Morato, SP, 
fi lha de Wilson Marques dos Santos e 
de Edeilza Gomes de Oliveira.

Douglas dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em Subdistrito Tatuapé, 
São Paulo, SP no dia cinco de junho 
de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/06/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Adão dos Santos e de Rita de 
Cassia dos Santos.
Adriana Menezes Garcia de Oliveira, 
estado civil solteira, profi ssão agente 
de soluç es, nascida em Assis (Reg. 
1º Subdistrito de Guarulhos), SP no 
dia sete de março de mil novecentos 
e oitenta e três (07/03/1983), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Horácio Gar-
cia de Oliveira e de Elisabete Apare-
cida Rosa de Oliveira.

José Ivanildo Ferreira Viana, estado 
civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Itapipoca, CE no dia vinte 
e oito de janeiro de mil novecentos e 
setenta e um (28/01/1971), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Agamenon 
Gomes Viana e de Rosa Ferreira 
Viana.
Charlene Pereira de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia primeiro de maio de mil nove-
centos e oitenta e cinco (01/05/1985), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jovelino Pereira de Souza e de Marlei 
Prado Souza.

Jô natas Ferreira da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante de 
manutenção, nascido em Guarulhos, 
SP no dia dez de agosto de mil nove-
centos e oitenta e seis (10/08/1986), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Ferreira da Silva e de Maria 
José Miguel da Silva.
Bruna Valim Nunes, estado civil sol-
teira, profi ssão consultora de vendas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de janeiro de mil novecentos 
e noventa e dois (17/01/1992), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Gilmar 
da Cunha Nunes e de Fátima C ndi-
da Valim Nunes.

Marcelo Felix dos Anjos, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de 
compras, nascido em Subdistrito Be-
lenzinho, São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de abril de mil novecentos e 
setenta e oito (27/04/1978), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Marcionilio 
Felix dos Anjos.
Carla Aparecida de Paula, estado 
civil solteira, profi ssão economista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia pri-
meiro de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e um (01/02/1981), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Riciere de 
Paula e de Maria Aparecida Pereira 
de Paula.

Devanir de Oliveira, estado civil 
divorciado, profissão coordenador 
de manutenção, nascido em Cia-
norte, PR no dia nove de agosto de 
mil novecentos e sessenta e oito 
(09/08/1968), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Dorides de Oliveira e de 
Izabel Maria Silva de Oliveira.
Rosana Ribeiro Mendes Jorge, 
estado civil solteira, profissão líder 
de proteção, nascida em Distrito de 
Conceição da Vargem, São Fran-
cisco, MG no dia três de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e quatro 
(03/01/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de João Maria Ribeiro Jorge e 
de Vilfrida Ribeiro Mendes.

Douglas Fernando Alves, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
quinze de julho de mil novecentos e 
oitenta e um (15/07/1981), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Idilio de Jesus 
Alves e de Irene Maria Masson Alves.
Michelle Fernanda da Silva Morei-
ra, estado civil solteira, profissão au-
tônoma, nascida em Guarulhos, SP 
no dia quinze de agosto de mil nove-
centos e oitenta e oito (15/08/1988), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Onofre Moreira Junior e de Eliane 
da Silva. 

Jean Pereira de Souza, estado civil 
solteiro, profissão assistente finan-
ceiro, nascido em Guarulhos, SP no 
dia quinze de junho de mil novecen-
tos e noventa e cinco (15/06/1995), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Isaias Pereira de Sousa e de Sueli 
de Souza.
Samara Leite Fernandes Violato, 
estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatro de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (04/12/1994), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Valter Violato e de Silvana Leite Fer-
nandes Violato.

Vinicius de Oliveira Bernardo, es-
tado civil solteiro, profissão ajudante 
de pedreiro, nascido em Subdistrito 
Santana, São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de junho de mil novecentos e 
noventa e um (25/06/1991), residen-
te e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Damião 
Luis Bernardo e de Suzi Selene de 
Oliveira.
Kauane Cristina Barbosa da Sil-
va, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete 
(24/11/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Alessandro Barbosa da Silva 
e de Gisele Maria Barbosa da Silva.

Nilio Moreno de Oliveira Filho, es-
tado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Paramirim (Reg. Rio do 
Pires), BA no dia onze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e seis 
(11/11/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Nilio Moreno de Oliveira e de 
Ana Rita de Oliveira.
Marli X avier Marques, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Paramirim (Reg. Rio do Pires), BA no 
dia trinta e um de dezembro de mil 
novecentos e noventa (31/12/1990), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Abel Pereira Marques e de Maria a-
vier Marques.

Edson Gonçalves da Silva, estado 
civil solteiro, profissão mec nico, 
nascido em Fênix, PR no dia primeiro 
de fevereiro de mil novecentos e se-
tenta e dois (01/02/1972), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Pedro Gon-
çalves da Silva e de Maria José de 
Lima Silva.
Ellen Cristina Vieira Alves, estado 
civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e um de julho de mil novecen-
tos e oitenta e oito (21/07/1988), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Uilton Alves da Silva e de Elzira Mi-
randa Vieira.

Israel Gonçalo da Silva Junior, es-
tado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Tucuruvi), SP no dia oito 
de maio de mil novecentos e oitenta 
(08/05/1980), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Israel 
Gonçalo da Silva e de Josefa Maria 
da Silva.
Luana Alves Pupe de Morais, estado 
civil divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia treze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(13/09/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Wilson Pupe de Morais e de 
Solange Alves de Morais.

Rodrigo Maria Barreto, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nasci-
do em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Lapa), SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois 
(04/08/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Robério Souza Barreto e de 
Zaira Lemos Maria Barreto.
Thays Passeri Ferraz, estado civil 
divorciada, profi ssão comerciante, 
nascida em São Paulo (Subdistrito 
Cerqueira Cesar), SP no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (20/02/1986), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Nelson Ferraz e de Fatima 
Aparecida Passeri Ferraz.

José Valter Gomes Filho, estado 
civil divorciado, profi ssão engenheiro 
elétrico, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e cinco de março de mil nove-
centos e oitenta e dois (25/03/1982), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Valter Gomes e de Sirlei Geraldeli 
Gomes.
Juliana Santana de Almeida, esta-
do civil solteira, profi ssão engenheira 
civil, nascida em 2º Subdistrito, São 
Bernardo do Campo, SP no dia dois 
de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e oito (02/01/1988), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edi-
valdo de Almeida Filho e de Francisca 
Maria Pereira Santana de Almeida.

Daniel Marques de Souza David, es-
tado civil solteiro, profi ssão técnico em 
enfermagem, nascido em Subdistrito 
Ibirapuera, São Paulo, SP no dia dez 
de março de mil novecentos e noventa 
(10/03/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Daniel David e de Antonia Mar-
ques de Souza.
Cinthya Vieira da Silva, estado ci-
vil divorciada, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo 
(Tatuapé), SP no dia doze de abril 
de mil novecentos e noventa e um 
(12/04/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcos Vieira da Silva e de 
Celia Pereira.

Marcos Vinicius Mota Ogura, esta-
do civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Distrito Itaquera (Reg. 
Guaianases), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de julho de mil novecentos 
e noventa e oito (26/07/1998), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sergio oshi-
kazu Ogura e de Sidneia Aparecida 
Mota Ogura.
Maria Silene de Santana, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Arapiraca (Reg. 1º Distrito de Fei-
ra Grande), AL no dia três de outubro 
de mil novecentos e oitenta e oito 
(03/10/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Cícero Manoel de Santana e 
de Helena de Araújo Santana.

Evaristo Rodrigues de Arruda, es-
tado civil divorciado, profi ssão advo-
gado, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte de julho de mil novecentos e 
oitenta (20/07/1980), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Evaristo Rodrigues 
de Arruda Neto e de Maria Lucia Silva 
Cravo Rodrigues de Arruda.
Pamella Motta, estado civil solteir a,  
profi ssão advogada, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e três de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/11/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Fernando da Silva Motta 
Neto e de Dirlene Campos Motta.

Gustavo Juvê ncio Marcelino de 
Oliveira, estado civil solteiro, profi s-
são auxiliar de logistica, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e no-
venta e dois (17/12/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Rubens Donizetti 
Marcelino de Oliveira e de Maria da 
Conceição Juvêncio Oliviera.
Ariel Sanchez Lins, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de ma-
rketing, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e oito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(28/02/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Osvaldo Henrique Ferrari Lins 
e de Sueli Andréia Sanchez.

Fabio Rodrigues Macedo, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro 
eletricista, nascido em Subdistrito Vila 
Prudente, São Paulo, SP no dia três 
de junho de mil novecentos e oitenta 
(03/06/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Dias Cícero Macedo e de 
Jaci Rodrigues Macedo.
Aline Aparecida Fernandes Ribeiro, 
estado civil solteira, profi ssão enfer-
meira, nascida em Guarulhos, SP no 
dia três de janeiro de mil novecentos e 
noventa e um (03/01/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Daniel Fernandes 
da Silva e de Aparecida Ribeiro Fer-
nandes da Silva.

Eduardo Aquino dos Santos, estado 
civil divorciado, profi ssão empresá-
rio, nascido em São Paulo, SP no dia 
doze de julho de mil novecentos e se-
tenta e quatro (12/07/1974), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Maria Be-
zerra dos Santos e de Otilia Martins de 
Aquino.
Tatiana Kunioshi de Araujo Reis, es-
tado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistri-
to Belenzinho), SP no dia dois de mar-
ço de mil novecentos e setenta e nove 
(02/03/1979), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Gildomar de Araujo Reis e de 
Tereza ioko unioshi de Araujo Reis.
(CONVERS O DE UNI O ESTAVEL) 

José Roberto de Castro, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máqui-
na, nascido em São Paulo (Reg. Sub-
distrito Tucuruvi), SP no dia quatorze 
de junho de mil novecentos e setenta 
e oito (14/06/1978), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Sebastião de Castro e 
de Olimpia de Castro.
Luciana Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão montadora industrial, 
nascida em Paulo Afonso, BA no dia 
nove de dezembro de mil novecentos 
e setenta e sete (09/12/1977), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João Pereira da 
Silva e de Leni Rodrigues da Silva.

Rodrigo Navarro Lotti, estado civil 
solteiro, profi ssão agente dos correios, 
nascido em Subdistrito Santana, São 
Paulo, SP no dia vinte e três de mar-
ço de mil novecentos e noventa e dois 
(23/03/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Claudio Henrique Lotti e de 
Claudia Aparecida da Silva Navarro.
Aline Ferreira de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de sac, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (10/01/1995), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Paulo Sergio Soares 
de Lima e de Lucineia Ferreira de Lima.

Osano Rogério de Araújo, estado 
civil divorciado, profi ssão comprador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia pri-
meiro de dezembro de mil novecentos 
e setenta e seis (01/12/1976), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Francisco Ro-
gerio de Araujo e de Elizabete Glause 
de Araujo.
Alanna Lorena Soares Mendonça, 
estado civil solteira, profi ssão consul-
tora de vendas, nascida em Pinheiro 
(Reg. Santa Helena), MA no dia doze 
de março de mil novecentos e noventa 
e sete (12/03/1997), residente e domi-
ciliada em Cotia, SP, fi lha de Alessan-
dro Maia Mendonça e de Ana Leticia 
dos Santos Soares.

Evandro Junior Albuquerque de Ne-
greiros, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em Distrito Ita-
quera, São Paulo, SP no dia dezenove 
de março de mil novecentos e setenta e 
sete (19/03/1977), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Evandro Vidal de Negreiros 
e de Irene Albuquerque de Negreiros.
Marcia Cristina Leite Silva, estado ci-
vil divorciada, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de maio de 
mil novecentos e oitenta (25/05/1980), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Samuel 
Joaquim Barbosa da Silva e de Marile-
ne Sposito Leite Silva.

Jeferson Leite Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo, SP no dia dezoito de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(18/10/1989), residente e domiciliado 
em Subdistrito Capela do Socorro, São 
Paulo, SP, fi lho de José Santos Silva e 
de Maria Jose de Oliveira Leite Silva.
Paloma de Souza Campos, estado 
civil solteira, profi ssão assistente ad-
ministrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dezessete de julho de mil nove-
centos e noventa e três (17/07/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Robicia-
no Alves Campos e de Edna de Souza 
Campos.

Clayton Silva Chendi, estado civil 
solteiro, profi ssão coletor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dez de junho 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(10/06/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Alberto Silva Chendi e 
de Maria Regina Silva.
Fabiana Josefa Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida em 
Recife (Reg. 13º Distrito), PE no dia 
dezenove de junho de mil  novecentos 
e oitenta e três (19/06/1983), residen-
te e domiciliada em  neste  Subdistri-
to,  Guarulhos,  SP,  fi lha  de Severino 
Sebastião Ferreira e de Josefa Antonia 
de Lima.

Anderson Lopes da Fonseca, estado 
civil solteiro, profi ssão coordenador 
operacional, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e dois 
(25/12/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Severino Moura da Fonseca 
e de Maria de Lourdes Lopes da Fon-
seca.
Natá lia Medeiros Datovo Arandas, 
estado civil solteira, profi ssão adminis-
tradora, nascida em Subdistrito Penha 
de França, São Paulo, SP no dia cinco 
de março de mil novecentos e oitenta e 
cinco (05/03/1985), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Cesar Datovo Aran-
das e de Sueli Gonçalves Medeiros Da-
tovo Arandas.

Jean Corrê a de Freitas, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de empi-
lhadeira, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dez de abril de mil novecentos e oi-
tenta e nove (10/04/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Marcos Tulio Corrêa 
de Freitas e de Ana Lucia de Paula.
Pamela Gerô nimo Cavaletti, estado 
civil divorciada, profi ssão técnica de 
raio x, nascida em Subdistrito Pari, São 
Paulo, SP no dia cinco de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(05/12/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Robson Tadeu Cavaletti e de 
Maria Seloni Gerônimo Cavaletti.

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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Robson de Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Distrito Ermelino Matarazzo (Reg. 
Distrito São Miguel Paulista), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de maio de mil no-
vecentos e noventa e dois (28/05/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos 
Alberto de Oliveira e de Andreia da Silva.
Fernanda Julie Mariano, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(29/01/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jorge Adevrando Mariano e de Jocélia 
Evangelista Mariano.

Rodrigo Rodrigues de Sousa, estado 
civil solteiro, profi ssão líder de obras, 
nascido em Subdistrito Casa Verde, São 
Paulo, SP no dia trinta e um de março 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(31/03/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Débora Rodrigues de Sousa.
Jacqueline Carneiro de Santana, esta-
do civil divorciada, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Recife, PE no dia 
vinte e um de novembro de mil novecen-
tos e setenta e seis (21/11/1976), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Carlos José Be-
zerra de Santana e de Miriam Carneiro 
de Santana.

Diego da Silva Felisbino, estado civil 
solteiro, profi ssão analista logistico, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de julho de mil no-
vecentos e noventa e dois (26/07/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Mario 
Roberto Felisbino e de Teresinha Matias 
da Silva Felisbino.
Giovana Silva Maioli, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
sete (14/08/1997), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de William Jose Gonçalves Pinto 
Maioli e de Maria Cristina da Silva Maioli.

Mateus Rodrigues da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão Lider logístico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e noventa 
e seis (22/03/1996), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Irandi Rodrigues Alves e de 
Flavia Lucia Leoncio da Silva.
Iara Vasconcelos de Matos, estado civil 
divorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em Itabuna, BA no dia vinte e nove de 
junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(29/06/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Crispiniano de Matos e de Aldací dos 
Santos Vasconcelos.

Fabiano da Silva Brito Melgaço, esta-
do civil solteiro, profi ssão operador, nas-
cido em Ilhéus (Reg. Distrito Pontal), BA 
no dia vinte de abril de mil novecentos e 
oitenta e quatro (20/04/1984), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Renato Alves Melgaço e 
de Nicélia da Silva Brito Melgaço.
Glaucia Campos Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (15/02/1987), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Benedito Augusto Ferreira e 
de Izaura Moreira Campos Ferreira.

Fernando Henrique Bursi, estado 
civil solteiro, profi ssão assistente ope-
racional, nascido em Guarulhos, SP 
no dia primeiro de junho de mil nove-
centos e noventa e dois (01/06/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Fiora-
vante Bursi Filho e de Rosana Trigo 
Bursi.
Thayna Kissila de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em Franco da Rocha, 
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 Marco Antonio de Souza e de 
Cristiane Cilene da Silva.

Andrei dos Santos Constantino, es-
tado civil solteiro, profi ssão analista de 
projetos, nascido em Guarulhos, SP 
no dia quinze de maio de mil novecen-
tos e noventa e três (15/05/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Jeremias 
Constantino e de Maria Margarete Fer-
nandes dos Santos Constantino.
Gabriela Silva Teixeira, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e noventa 
e seis (29/03/1996), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Valfrido de Souza Tei-
xeira e de Rosangela Silva de Souza.

Paulo Costa Albuquerque Junior, 
estado civil divorciado, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido em Sub-
distrito Vila Maria, São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de agosto de mil nove-
centos e setenta e oito (28/08/1978), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Paulo 
Costa Albuquerque e de Salete Maria 
de Sousa Albuquerque.
Alessandra Domingues Angelo da 
Silva, estado civil solteira, profi ssão 
analista de treinamento, nascida em 
Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP 
no dia trinta de maio de mil novecen-
tos e oitenta e dois (30/05/1982), re-
sidente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Valdevino Angelo da Silva 
e de Maria Cristina Domingues Angelo 
da Silva.

Jhonatas Ferreira Siqueira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante de car-
ga, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos 
e noventa e sete (23/06/1997), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Jonatas 
Ferreira e de Sonia Regina Siqueira.
Thayna Pereira Pizzo Pedrogão, 
estado civil solteira, profi ssão aten-
dente, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezoito de outubro de dois mil 
(18/10/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Odair Pedrogão e de Andreia 
Pereira Pedrogão.

Ualas Ribeiro dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de software, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e seis de julho de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(26/07/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Waldenir Jesus dos Santos e 
de Edenice Brito Ribeiro.
Claudiane Saraiva Cardoso, estado 
civil solteira, profi ssão assistente ju-
rídico, nascida em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Bela Vista), SP no dia vinte 
e cinco de março de mil novecentos 
e noventa e nove (25/03/1999), resi-
dente e domiciliada em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Claudio Rami-
ro Cardoso e de Janaina Saraiva de 
Souza.

Rodrigo Caetano, estado civil soltei-
ro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia doze de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e dois 
(12/02/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Alcides Caetano e de Ana Vi-
toria Caetano.
Priscila Lima Ramos, estado civil 
solteira, profi ssão empacotadora, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (22/12/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Noé Brito Ramos e de Julia 
Lima Ramos.

Jonathan Alexandre Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão mecanico, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dez de 
janeiro de mil novecentos e noventa 
e oito (10/01/1998), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Claudecir Batista de 
Souza e de Sonia Regina Alexandre.
Joyce Hemelly Santana da Costa, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de abril de mil novecentos e 
noventa e nove (18/04/1999), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Erinaldo 
Pereira da Costa Junior e de Andreia 
Santana Pio.

Vanílson Fickert Graciose, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em São Paulo(Reg. 
Aclimação), SP no dia três de se-
tembro de mil novecentos e setenta 
(03/09/1970), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Adilson Graciose e de Wanda 
Fickert Graciose.
Gustavo da Conceição Peres Pes-
soa, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Itaquera, 
São Paulo, SP no dia dezenove de 
julho de mil novecentos e noventa 
(19/07/1990), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Francisco Peres Pessoa 
e de Sandra Aparecida da Conceição 
Pessoa.

Caynnã de Camargo Santos, esta-
do civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Subdistrito Consolação, 
São Paulo, SP no dia quinze de ja-
neiro de mil novecentos e noventa 
(15/01/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Wilson Alves dos Santos e de 
Vera Helena de Camargo Santos.
Karoline Gomes da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão veterinária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três 
de abril de mil novecentos e oitenta e 
nove (03/04/1989), residente e domi-
ciliada em Arujá, SP, fi lha de Ubiratã 
Gomes da Silva e de Marilene Gomes 
da Silva.

Raphael Chagas Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Vila 
Maria), SP no dia quatorze de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (14/02/1994), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Daniel de Souza 
Alves e de Marisa Lourenço Chagas 
Alves.
Fernanda Mesquita Montino, esta-
do civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Subdistrito Indianópolis, 
São Paulo, SP no dia vinte de outu-
bro de mil novecentos e noventa e 
quatro (20/10/1994), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Antonio dos 
Santos Montino e de Dulcineia Silva 
Mesquita.

Diego Bernardes Barbosa, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor inter-
no, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quinze de junho de mil novecentos e 
oitenta e oito (15/06/1988), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Rober-
to Barbosa e de Cleuza Bernardes 
Barbosa.
Beatriz Andrade Nunes da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão profes-
sora, nascida em Guarulhos, SP no 
dia nove de abril de mil novecentos e 
noventa (09/04/1990), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Valdecir Nunes da 
Silva e de Angela Silvana de Andrade 
Petrangelo.

Fernando Marcicano, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de sele-
cionamento, nascido em Subdistrito 
Ipiranga, São Paulo, SP no dia treze 
de outubro de mil novecentos e ses-
senta e um (13/10/1961), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Marcica-
no e de Nadeje Dias Marcicano.
Sílvia Patricia Guedes da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Distrito São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de junho de mil novecen-
tos e setenta (22/06/1970), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Siloé Guedes 
da Silva e de Marta Rosa Ott Guedes.

Italo Maila Winterink, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Subdistrito Consolação, São 
Paulo, SP no dia quatorze de se-
tembro de mil novecentos e noventa 
(14/09/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Fernando Winterink e de Marli 
Elias Maila Winterink.
Karina Nunes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP no dia doze de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e sete (12/01/1987), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Claudio Ayrton Nunes da Silva e de 
Marta Avanzi Militão Nunes da Silva.

Jonatan de Paula Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Guarulhos (Reg. Itaquaquecetu-
ba), SP no dia vinte e sete de junho 
de mil novecentos e noventa e três 
(27/06/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Josué Barbosa de Lima e de 
Bianca das Graças Martins de Paula.
Gabriela Farias Salles da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão sub 
gerente, nascida em Subdistrito 
Cerqueira Cesar, São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco 
(27/12/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edson Salles da Silva e de 
Maria de Nazaré Farias da Silva.

Anderson de Araujo Farias, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Pombal (Reg. Paulista), 
PB no dia vinte e cinco de agosto 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/08/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Monteiro de Farias e 
de Maria Anete de Araujo Farias.
Cristiano Alencar dos Santos, esta-
do civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Distrito São Miguel Pau-
lista, São Paulo, SP no dia quinze de 
junho de mil novecentos e oitenta e 
sete (15/06/1987), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Rudival Alves dos Santos 
e de Maria de Lourdes Alencar.

Ricardo Rodrigues Montuan, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de sis-
temas, nascido em Guarulhos, SP no 
dia primeiro de julho de mil novecen-
tos e oitenta e nove (01/07/1989), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Aparecido Montuan e de Edwirgens 
Rodrigues Pereira Montuan.
Cristiane Lacerda de Morais, estado 
civil solteira, profi ssão tradutora, nas-
cida em São Paulo, SP no dia onze 
de julho de mil novecentos e oitenta 
e oito (11/07/1988), residente e domi-
ciliada em Distrito São Miguel Paulis-
ta, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
José Alves de Morais e de Elizabeth 
Lacerda Rocha de Morais.

Francisco Izac Moreira Romão, es-
tado civil solteiro, profi ssão lider de 
rampa, nascido em Juazeiro do Norte 
(Reg. Jardim), CE no dia vinte e dois 
de julho de mil novecentos e oitenta 
e sete (22/07/1987), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Luiz Romão Neto e 
de Maria Gecivalda Moreira da Silva.
Juçara Elza de Oliveira Araújo, es-
tado civil solteira, profi ssão analista 
de suporte,  nascida  em  Guaru-
lhos,  SP  no  dia  cinco de fevereiro  
de  mil novecentos e noventa e um 
(05/02/1991), residente e domiciliada  
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Joel Nilson de Araújo e de 
Elza Maria de Oliveira Araújo.

Leandro Souza Dantas, estado civil 
solteiro, profi ssão empacotador, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
nove de janeiro de mil novecentos e 
noventa e três (29/01/1993), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jose Dantas 
da Silva e de Maria da Glória Souza 
Silva.
Elisete Maciel da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão servente, nasci-
da em São Paulo, SP no dia quatro 
de julho de mil novecentos e sessenta 
e sete (04/07/1967), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Manuel Maciel e 
de Maria de Lourdes Bento da Silva.

Aldemir Andrade, estado civil soltei-
ro, profi ssão policial militar, nascido 
em Subdistrito Cerqueira César, São 
Paulo, SP no dia dois de março de 
mil novecentos e sessenta e nove 
(02/03/1969), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Alfredo Andrade e de Luiza 
Gomes de Andrade.
Luciana de Almeida Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão policial 
militar, nascida em São Paulo (Reg. 
Osasco), SP no dia doze de junho 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(12/06/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edvaldo Cordeiro dos Santos 
e de Palmira de Almeida Santos.

Roger Rocha de Lima, estado civil 
solteiro, profissão repositor, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia dez de 
agosto de mil novecentos e noventa 
e cinco (10/08/1995), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Jorge Luiz 
Rocha Guasti e de Solange Galdino 
de Lima.
Beatriz dos Santos Jesus, estado 
civil solteira, profissão recepcionis-
ta, nascida em Guarulhos, SP no 
dia cinco de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e sete (05/01/1997), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Sidnei dos Santos Jesus e de Maria 
Gorete Santos Paixão.

Vilson Oliveira Barboza, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Sento Sé (Reg. Remanso), BA no dia 
treze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (13/02/1984), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Neuzito 
de França Oliveira e de Maria Helena 
Barbosa Oliveira.
Jabiane Alves Ribeiro, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Sento Sé, BA no dia vinte 
e dois de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (22/03/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Pedro Alves 
Ribeiro e de Josemere Alves da Silva.

Cleber dos Santos Oliveira, estado 
civil divorciado, profissão corretor de 
imóveis, nascido em Arujá, SP no dia 
treze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (13/01/1984), re-
sidente e domiciliado em Arujá, SP, 
filho de Nelson Gomes de Oliveira e 
de Maria de Lourdes.
Aline Souza Araujo, estado civil 
solteira, profissão coordenadora 
administrativo, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia cinco de novembro 
de mil novecentos e noventa e um 
(05/11/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de João Ferreira de Araujo e de 
Neilde Souza de Oliveira.

Julian Henrique Cabral, estado ci-
vil solteiro, profissão administrador 
de sistemas, nascido em Subdistrito 
Saúde, São Paulo, SP no dia trinta 
e um de março de mil novecentos 
e noventa (31/03/1990), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Fernando An-
tonio Cabral e de Roseli de Fatima 
Romero Soares Cabral.
Carolina Caires Marques, estado 
civil solteira, profissão professora de 
educação física, nascida em Subdis-
trito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia 
quatorze de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e oito (14/02/1988), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Gilmar Marques dos Santos e de 
Sara Moreira Caires Marques dos 
Santos.

Robson Henrique, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
seis de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (06/06/1989), residen-
te e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Dervaci 
Henrique e de Neusa dos Santos 
Henrique.
Karina da Silva Raimundo, estado 
civil solteira, profissão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em São Paulo, 
SP no dia dezenove de outubro de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(19/10/1994), residente e domiciliada 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Roberto Raimun-
do e de Simone Araujo da Silva.

Angelo Camilo Zuazquita, estado 
civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te e nove de novembro de mil nove-
centos e setenta e um (29/11/1971), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Silvestre Ramires Zuazquita e de 
Idelma Maria do Carmo Zuazquita.
Rosemeire de Jesus Vieira Silva, 
estado civil solteira, profissão ven-
dedora, nascida em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Vila Guilherme), SP no 
dia treze de janeiro de mil novecen-
tos e setenta e cinco (13/01/1975), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Carlos Fagundes da Silva e de Ma-
rilda de Jesus Vieira Silva.

Lauro Ramos Suchoi, estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentando, nas-
cido em Umuarama, PR no dia vinte e 
quatro de fevereiro de mil novecentos 
e setenta (24/02/1970), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Pedro Suchoi e de 
Izaltina Tomaz Ramos.
Cíntia dos Santos Suchoi, estado civil 
divorciada, profi ssão pedagoga, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de dezembro de mil novecentos 
e setenta e três (25/12/1973), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Pereira 
dos Santos e de Maria das Graças dos 
Santos.

Guilherme Tadeu Bento Novelo, 
estado civil solteiro, profi ssão con-
trolador de acesso, nascido em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Liberdade), 
SP no dia vinte e nove de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(29/09/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Hernani Luiz Novelo e de Car-
men Silvia de Souza Bento.
Carla Kamila Rodrigues Souza, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar de en-
fermagem, nascida em Guarulhos, SP 
no dia seis de junho de mil novecentos 
e noventa e quatro (06/06/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Adal-
berto Lima de Souza e de Maria Neuma 
Rodrigues de Souza.

Wesley Gonçalves de Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário pú-
blico estadual, nascido em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP no dia dezoito 
de abril de mil novecentos e oitenta e 
três (18/04/1983), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Aristoteles Lemos de Souza 
e de Aparecida Gonçalves de Souza.
Dazilane Najara da Silva Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e dois de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (22/06/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Carlos dos 
Santos e de Dazileide Maria da Silva.

Jucélio José de Andrade, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Belo Jardim, PE no dia trinta e um de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (31/01/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Rafael de Andrade e 
de Quiteria Gercina de Andrade.
Verena Bianchi Santos da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dois de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (02/02/1996), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edmundo San-
tos da Silva Junior e de Edna Marina 
Santos da Silva.
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Paulo Eduardo Praxedes de Sou-
za, estado civil solteiro, profissão 
assistente operacional, nascido em 
Cornélio Procópio, PR no dia vinte e 
cinco de março de mil novecentos e 
oitenta e oito (25/03/1988), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Francisco 
de Souza e de Eliza Praxedes de 
Souza.
Joana Bezerra de Morais, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Crato, Estado 
do Ceará (Reg. Caririmirim, Municí-
pio de Moreil ndia-PE) no dia vinte 
e três de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (23/06/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Francisco 
Bezerra de Morais e de Maria Solida-
de de Morais.

Paulo Bosquetto de Freitas, esta-
do civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo (Reg. Sub-
distrito Ipiranga), SP no dia dez de 
março de mil novecentos e noventa 
e seis (10/03/1996), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Lucio José de 
Freitas e de Suely Bosquetto.
Evelyn Cristina Silva Macha-
do, estado civil solteira, profissão 
cartazista, nascida em São Paulo 
(Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia quatorze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(14/12/1996), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Carlos Alberto Machado 
e de Helena Cristina da Silva.

Ivanildo Gregório Guilhermi-
no, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Tacaimbó, 
PE no dia quatorze de janeiro de 
mil novecentos e setenta e cinco 
(14/01/1975), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Gregório José Guilhermi-
no e de Djanira Antonia Guilhermino.
Elvira Josefa da Silva, estado civil 
solteira, profissão fiscal de caixa, 
nascida em Tacaimbó, PE no dia vin-
te e nove de agosto de mil novecen-
tos  e  oitenta e três (29/08/1983), 
residente e domiciliada em neste  
Subdistrito,  Guarulhos, SP, filha de 
José Francisco da Silva e de Josefa 
Maria da Silva. 

Valc Olimpio da Silva, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de ex-
pedição, nascido em Paulo Afon-
so, BA no dia vinte e oito de julho 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/07/1987), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Genival Olimpio da Silva 
e de Rosi Gerônimo da Silva.
Vanderlene Vasconcelos Rocha, 
estado civil solteira, profissão ven-
dedor, nascida em Distrito Bonito, 
Canindé, CE no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (28/01/1989), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Vanderlei Rocha 
Caetano e de Sebastiana Vasconce-
los Rocha.

Ronilson Barbosa de Souza, esta-
do civil solteiro, profissão carteiro, 
nascido em São Paulo (Reg. Sub-
distrito Tucuruvi), SP no dia quinze 
de setembro de mil novecentos e 
oitenta e três (15/09/1983), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Mauri de 
Souza e de Maria Cleusa Barbosa.
Monaliza Corrê a Martins, estado 
civil solteira, profissão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
trinta de março de mil novecentos 
e noventa (30/03/1990), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Cláudio Or-
lando Martins e de Jane de Fátima 
Corrêa Martins.

Edgar de Antô nio, estado civil sol-
teiro, profissão comerciante, nasci-
do em Subdistrito Vila Prudente, São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
março de mil novecentos e oitenta e 
um (24/03/1981), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Rubens de Antônio 
e de Marli Alves de Antônio.
Marisa Gomes Miranda, estado ci-
vil solteira, profissão auxiliar de es-
critório, nascida em Guarulhos, SP 
no dia treze de junho de mil nove-
centos e oitenta e três (13/06/1983), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Aldeir Jorge Miranda e de Alvina Go-
mes Miranda.

Douglas Conceição da Silva, esta-
do civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de julho de mil novecen-
tos e noventa e sete (01/07/1997), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Manoel Cicero da Silva e de Rosilda 
Maria da Conceição.
Jesciane Lídia da Silva, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e oito (09/02/1998), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Ederval Sil-
va dos Santos e de Maria Cicera da 
Silva.

Rogerio Carvalho de Castro, esta-
do civil solteiro, profissão conferen-
te, nascido em gua Branca (Reg. 1º 
Ofício), PI no dia primeiro de julho 
de mil novecentos e setenta e oito 
(01/07/1978), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Estevão Pereira de Cas-
tro e de Maria do Socorro Carvalho.
Simone de Barros Batista, estado 
civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e 
oito de agosto de mil novecentos e 
oitenta e seis (28/08/1986), residen-
te e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Francisco 
Batista Filho e de Ivone de Barros 
Batista.

Gedrian dos Santos Figueiredo, es-
tado civil solteiro, profissão lavador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
dez de maio de mil novecentos e no-
venta e três (10/05/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Luiz Fernan-
do Pinheiro Figueiredo e de Maria da 
Penha dos Santos Figueiredo.
Jéssica Caroline Macedo Pedro-
za, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia primeiro de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e quatro 
(01/02/1994), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Eliete Macedo Pedroza.

Maronio dos Santos Sá Teles, esta-
do civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em Subdistrito 
Jabaquara, São Paulo, SP no dia 
dez de novembro de mil novecen-
tos e setenta e oito (10/11/1978), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Jaildo Sá Teles e de Noemia Alves 
dos Santos Sá Teles.
Luciana Nascimento da Silva, esta-
do civil solteira, profissão conferen-
te, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de maio de mil novecen-
tos e oitenta e dois (19/05/1982), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Adelmo Galdino da Silva e de Geani-
ce Leite do Nascimento Silva.

Diego da Silva Queiroz, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de tele-
marketing, nascido em Subdistrito Vila 
Maria, São Paulo, SP no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e noven-
ta e três (14/01/1993), residente e do-
miciliado em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP, fi lho de Gilson Raimundo 
de Queiroz e de Ana Lucia da Silva.
Bruna Freitas Correia, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora telema-
rketing, nascida em Subdistrito Belen-
zinho, São Paulo, SP no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e noventa 
e um (16/03/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Pedro Ferreira Correia e 
de Valquiria Carvalho de Freitas.

Kelvin Vieira Magalhães, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de 
ponte rolante, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezenove de julho de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(19/07/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Rufi no Moreira Maga-
lhães e de Rozineia Vieira Bello.
Juliane Felix Ribeiro, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpe-
za, nascida em Santo André (Reg. 1º 
Subdistrito de Guarulhos), SP no dia 
dezoito de junho de mil novecentos e 
noventa e três (18/06/1993), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Sidnei Felix 
da Silva e de Marta Ribeiro dos San-
tos.

Antonio Carlos da Silva, estado ci-
vil divorciado, profi ssão ajudante de 
encomendas, nascido em Sirinha-
ém, PE no dia dezenove de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e dois 
(19/02/1972), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Faustino da Silva e de 
Amara Anunciada da Silva.
Liliane Monteiro dos Santos, esta-
do civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de julho de mil novecentos e 
setenta e nove (01/07/1979), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Nilson Mon-
teiro da Costa e de Maria Salete da 
Costa.

Luciano Q ueiroz de Nelle, estado ci-
vil solteiro, profi ssão auxiliar esteira, 
nascido em Itaporanga, SP no dia de-
zessete de abril de mil novecentos e 
noventa e dois (17/04/1992), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Marcelino de 
Nelle e de Bernadete Aparecida de 
Queiroz de Nelle.
Gabrielle de Castro Rodrigues, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
três de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (03/08/1995), resi-
dente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jose 
Carlos Rodrigues e de Irene Pereira 
de Castro.

Jercinei de Lima Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão técnico eletrôni-
co, nascido em Gavião, BA no dia vin-
te e cinco de dezembro de mil nove-
centos e setenta e oito (25/12/1978), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Mariano da Silva e de Maria da 
Conceição de Lima Silva.
Rita de Cassia Cirilo do Nascimen-
to, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Jitaúna, BA no dia vin-
te e três de maio de mil novecentos e 
setenta e oito (23/05/1978), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Cirilo 
do Nascimento e de Maria Rosa de 
Santana.

Marcio Amauri de Oliveira, estado 
civil divorciado, profi ssão frentista, 
nascido em Guaraci, PR no dia sete 
de abril de mil novecentos e ses-
senta e oito (07/04/1968), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Laurentino de 
Oliveira e de Lauriza Dias de Oliveira.
Â ngela Francisca dos Santos, esta-
do civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de escrita fi scal, nascida em Est n-
cia, SE no dia nove de dezembro 
de mil novecentos e setenta e seis 
(09/12/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Francisco dos Santos 
e de Francisca Maria dos Santos.

Jefferson Rodrigues Fernandes, 
estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia onze de outubro 
de mil novecentos e noventa e três 
(11/10/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Pedro Fernandes e de Cleide 
Rodrigues Fernandes.
Jaqueline Araujo da Silva, esta-
do civil solteira, profissão ajudante 
geral, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(26/10/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Antonio da Silva e de Eunice 
Araujo da Silva.

Fernando Moraes Brasil Santos, 
estado civil solteiro, profissão au-
xiliar administrativo, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, São Pau-
lo, SP no dia quatorze de maio de 
mil novecentos e noventa e dois 
(14/05/1992), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Rogerio Reis Santos e de 
Luciana Aparecida de Moraes Brasil.
Jacqueline Cristina Augusto, 
estado civil divorciada, profissão 
professora, nascida em Guarulhos, 
SP no dia primeiro de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(01/11/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Elias Augusto e de Aparecida 
Juventina da Silva Augusto.

Raul da Costa Avelino, estado civil 
solteiro, profissão açougueiro, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia dezoito 
de agosto de mil novecentos e no-
venta e três (18/08/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Agnaldo Ave-
lino e de Adriana Aparecida Costa 
Avelino.
Aline Freitas de Morais, estado civil 
solteira, profissão operadora de cai-
xa, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e oito (28/02/1998), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Ivan Freitas de Morais e de Marlene 
Pita de Morais.

Felipe Alves de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia nove 
de maio de mil novecentos e noventa 
e seis (09/05/1996), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Robson Alves de 
Souza e de Elnete Maria da Concei-
ção Souza.
Nathalia Aparecida Chiari, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de agosto  de  mil  novecentos e no-
venta e nove (24/08/1999), residente  
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Sidnei Chiari 
e de Valeria Aparecida Chiari.

Jose de Jesus Santos, estado civil 
solteiro, profissão ajudante, nascido 
em Ribeira do Amparo (Reg. He-
liópolis), BA no dia quinze de maio 
de mil novecentos e setenta e três 
(15/05/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Manoel Romão dos Santos e 
de Solidade Maria de Jesus.
Lenilda Maria da Silva, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida 
em São Caetano (Reg. 3º Distrito de 
Jaboatão dos Guararapes), PE no 
dia vinte e sete de maio de mil nove-
centos e setenta e três (27/05/1973), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Nivaldo Belarmino da Silva e de Ma-
ria Edileuza Alves da Silva.

Eduardo da Silva, estado civil divor-
ciado, profissão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis 
de novembro de mil novecentos e 
oitenta e um (26/11/1981), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Lucí Maria 
da Silva.
Renata Vieira, estado civil solteir a,  
profissão analista fiscal, nascida em 
Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no 
dia seis de março de mil novecen-
tos e oitenta e nove (06/03/1989), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Antonio Vieira Sobrinho e de Maria 
Aparecida Vieira.

Matheus Felipe Camilo Costa, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
ti, nascido em Subdistrito Vila Maria-
na, São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de dezembro de mil novecentos e no-
venta e cinco (27/12/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Reginaldo 
Ferreira da Costa e de Marli Apareci-
da Camilo Costa.
Samara Santos Rezende, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de dezembro de dois mil 
(29/12/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Leandro Cesar Rezende e de 
Luciana Maria dos Santos.

Heitor Ferreira Vening Landgraf, 
estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de de-
zembro de mil novecentos e noventa 
(07/12/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jaime Henrique Vening Land-
graf e de Josinete Ferreira dos San-
tos Landgraf.
Camila Francisca Gondim, estado 
civil solteira, profi ssão assistente ad-
ministrativo, nascida em Subdistrito 
Aclimação, São Paulo, SP no dia de-
zenove de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (19/01/1993), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Carlos Araújo Gondim e de Maria da 
Penha Francisca Gondim.

Edielson Nascimento da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
serviços aeroportuários, nascido em 
Guarulhos, SP no dia nove de ou-
tubro de mil novecentos e noventa 
(09/10/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Benedito Ferreira da Silva e 
de Maria de Lourdes Nascimento da 
Silva.
Mayara Tavares Vieira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de pro-
dução, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e sete de novembro de 
mil novecentos e noventa e dois 
(27/11/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Ivanildo Candido Vieira e de 
Maria Helena Tavares Mendes.

Emerson de Lima Froes, estado 
civil solteiro, profi ssão mensageiro, 
nascido em Itararé, SP no dia quatro 
de maio de mil novecentos e oitenta 
(04/05/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Pedro Froes e de Adelai-
de de Lima Froes.
Ellen Cristina Muto, estado civil 
solteira, profi ssão agente de saúde, 
nascida em Subdistrito Liberdade, 
São Paulo, SP no dia oito de julho 
de mil novecentos e setenta e nove 
(08/07/1979), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Benedicto dos Anjos Muto e 
de Maria das Graças Muto.

Caio Santana Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro eletri-
co, nascido em Subdistrito Moóca, 
São Paulo, SP no dia nove de maio 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(09/05/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Anderson Pedro da Silva e de 
Gisele de Santana Braga Silva.
Karine de Brito Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dezoito 
de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (18/10/1989), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Valdemir Fer-
reira e de Valdelice de Brito Ferreira.

Ralph Arnaldo da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão coordenador 
operacional, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e quatro de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e seis 
(24/01/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Arnaldo da Silva e de 
Maria Egidia da Silva.
Roseli Nogueira da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
quinze de janeiro de mil novecentos e 
setenta e nove (15/01/1979), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Valdomiro Do-
mingos da Silva e de Vanda Nogueira 
da Silva.

Geraldo Almeida Alves Junior, esta-
do civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdis-
trito Moóca), SP no dia oito de agos-
to de mil novecentos e oitenta e três 
(08/08/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Geraldo Almeida Alves e de 
Zenilda Braga Alves.
Fernanda Cortê s Nimia, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Distrito Ermelino Matarazzo, 
São Paulo, SP no dia seis de março 
de mil novecentos e oitenta e três 
(06/03/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Paulo Sergio Nimia e de Mar-
cia Cortês de Bortoli Nimia.

Alessandro Rodrigues da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão motorista 
de aplicativo, nascido em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Tucuruvi), SP no dia 
vinte e cinco de janeiro de mil nove-
centos e noventa e oito (25/01/1998), 
residente e domiciliado em Subdistri-
to Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lho de 
Sandro Fabricio da Silva e de Ana 
Lucia da Silva.
Ingrid Roberta Juvenal, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
junho de mil novecentos e noventa e 
seis (18/06/1996), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Alexandre Juvenal e 
de Evelyn Maria Sobral.

Eduardo Alexandre Castilho, esta-
do civil viúvo, profi ssão controlador 
de trem, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de dezembro 
de mil novecentos e setenta e seis 
(29/12/1976), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ipojucan Caetano Castilho e 
de Maria Aparecida Castilho.
Rita de Cassia Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão advogada, nas-
cida em São Paulo, SP no dia onze 
de fevereiro de mil novecentos e se-
tenta e cinco (11/02/1975), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Joaquim Fran-
cisco de Oliveira e de Ana Rosa da 
Cruz Gomes.

Felipe de Oliveira Rensule, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Cambuci, São 
Paulo, SP no dia vinte e três de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e 
quatro (23/10/1994), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Rogério Rensule 
e de Elisabete Aparecida de Oliveira 
Rensule.
Beatriz Salgado Nicastro, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de ser-
viços gerais, nascida em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Santa Efi gênia), SP 
no dia dezessete de abril de mil nove-
centos e noventa e três (17/04/1993), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Waldemar Nicastro Filho e de Mercia 
Salgado Nicastro.

Thiago Vinicius Silva Góis, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Reg. 1º Sub-
distrito de Guarulhos), SP no dia seis 
de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (06/08/1986), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Elio Góis e 
de Elza Maria da Silva Góis.
Natá lia Bunhola Bernardino de 
Oliveira, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, São Paulo, SP no  dia  
trinta de março de mil novecentos e 
noventa e seis (30/03/1996), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP,  fi lha  de Mauricio Ber-
nardino de Oliveira e de Dejanira de 
Fatima Bunhola de Oliveira.                                                  

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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CONTATOS:     Rua: Luiz Faccini, 416 - 2º andar - Guarulhos - SP
contato@ats-avsec.com.br

 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988

Apresente este exemplar na ATS é 
receba um desconto especial de 10% 

no valor da sua matricula.

Básico formação 11 à 21/02/2019    08:00 às 12:00
Básico formação 11 à 21/02/2019    18:00 às 22:00

Inspeção formação   11 à 21/02/2019    08:00 às 12:30
Inspeção formação   11 à 21/02/2019    13:30hs às 18:00
 
Básico atualização   25 à 28/02/2019      08:00 às 12:00         
Básico atualização   25 à 28/02/2019    13:00 às 17:00

Venha fazer o curso em Segurança 
da Aviação Civil (Aeroportos) em 
um do mais bem conceituados 
Centro de instrução do Brasil!
São mais 4 mil alunos certifi cados 
na ATS no últimos 5 anos! Seja 
mais uma pessoa que fará parte 
desta elite de alunos.

CONTATOS:     Rua: Luiz Faccini, 416 - 2º andar - Guarulhos - SP

 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988

ATS – AVIATION TRAINING SERVICES

VAGAS LIMITADAS!

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

Troco Sobrado 1 suíte, 
3 dorms, 6 vagas de 
garagem e piscina. 

Terreno 12x25 
avaliado em 900mil 

Jardim Guapira – Jaçanã 
Troco p/ imóvel residencial 

ou comercial
(Vl Augusta, Gopouva 

e imediações)
Avaliado em até  
R$ 1.200.000,00

GILVAN 95952-6477

Wagner Romeu 
PROCURA:

NATÁLIA ROBERTA 
DOS SANTOS

RG 24919126 – X
CPF 247.288.158-46 

para tratar 
de assunto

do seu interesse. 
Favor entrar em 

contato!!!
F: 99241-4160

DELIVERY COMIDA
 CHINESA E JAPONESA

China da Rocha
Venha conhecer a loja, traga este 
anúncio e GANHE uma porção de 

ROLINHO PRIMAVERA.
ENTREGAMOS ATÉ O CECAP.

    2788-0896/2788-0897/     98534-3280
Av. Rio Real, 170 – Jd Pres. Dutra – 

Guarulhos – SP

    2788-0896/2788-0897/     98534-3280    2788-0896/2788-0897/     98534-3280

FLORICULTURA BIBI FLORES
Atuante no mercado há mais de 25 anos!

Arranjos, decorações, cestas, plantas e 
jardinagem tudo num só lugar!

Av. Papa João Paulo I, 2796 
Jardim Pres. Dutra, Guarulhos – SP

   97458-4976 /      2431-2460

TRAGA ESSE ANUNCIO E GANHE DESCONTO.

   97458-4976 /      2431-2460   97458-4976 /      2431-2460

VENDO PRÉDIO R$ 595 Mil
3 4 0 m ² ,  S l 7 0 m ²  c/  w c,  

5  sls té r r eo c/  2 w c.
N os f u n dos edí cu la 

c/  coz,  ch u r r asq ,  w c,  r ef eit,  
4 vg s g ar  cob er t.

R .  R ob er to 9 0 / 1 1 6 -  S ta.  M en a 

F:98162-5700

EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado 
de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possam, em especial a Sra. ARIANE FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, gerente 
financeira, RG. 34.254.188-2–SSP/SP, CPF/MF: 296.481.468-61, residente na Rua Cônsul Orestes Correa, nº 227, 
Ap 103 A, Guarulhos, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, (prenotado sob nº 
330.199) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da 
Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob nº 6, na matrícula nº 101.806, desta serventia, pela qual  
ARIANE FERREIRA DOS SANTOS, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Avenida 
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1.449, Apto. 72, Bloco 04, Condomínio Residencial Supera,  
Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes 
endereços: a) Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1.449, Apto. 72, Bloco 04, Condomínio 
Residencial Supera, Vila Augusta, Guarulhos/SP - CEP: 07024-170 (no endereço do próprio imóvel transmitido em 
alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “... a destinatária encontra-se inacessível ao ora 
subscritor...” (conforme certidão de fls. 28); b) Rua Cônsul Orestes Correa, nº 227, Apto 103 A, Macedo, Guarulhos/SP 
- CEP: 07197-040 (no endereço da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado 
haver obtido informações no local que: a destinatária mudou-se há mais ou menos dois anos, para local incerto e 
não sabido. Conforme informações prestadas pela Sra. Rosa Marlene Queiroz, que se apresentou como porteira do 
condomínio. (conforme certidão de fls. 38). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital 
da devedora: ARIANE FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida 
pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante 
legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário 
encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação 
por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca 
de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima 
publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 44/46. Assim, pelo presente, fica a referida 
fiduciante (ARIANE FERREIRA DOS SANTOS), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da 
última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro 
de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº 157, Jardim São Paulo, Guarulhos /  
São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com o credor fiduciário e 
proprietário supra, que em 09/01/2019 perfazia o valor de R$37.057,81 (trinta e sete mil, cinqüenta e sete reais e oitenta e 
um centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, 
devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento;  
b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da 
planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas 
com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) 
implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO Assim, expediu-se o presente 
edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande 
circulação deste Município. Guarulhos, 10 de janeiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado.

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDO SANDERO STEPWAY 
 Compl, azul, automático 
2012/2013 32mil F:99975-9815 
whats 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 VENDEDOR(A) AMBULANTE 
 C/ experiência. Mercadoria exclu-
siva de fácil aceitação. 80% de lu-
cro. Whats:98620-8979 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 APTO CENTRO MOB. 
 2dorms, c/ sacada e 1 garagem  
F: 2455-5833/99762-2777 whats 
c/ propr. 

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

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$720,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 COSTRUVENDE-ITANHAEM 
 Casa na praia R$ 160.000 Cha-
lé praia/campo R$ 68.600 F: 
1194602-7491 Saulo 

 LANCHONETE/ RESTAURANTE 
 CENTRO DE GUARULHOS, em-
preendimento de 45m², muito 
bem localizado, próximo a diver-
sas clínicas, hospitais, cartório 
e escolas. Documentação ok, F: 
98209-2969 

 LITORAL 

 TEMPORADA EM ITANHAÉM 
 Locação de imóveis com e sem 
piscina F: 13 99723-4798  

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 PASSA-SE O PONTO 
 Loja de PRODUTOS HERING no 
centro comercial parque Cecap. 
Documentação ok. F: 98105-3411 
Luiz 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 MASSAGENS ERÓTICA 
 Sexo anal, oral e vaginal 
R$100,00 c/ local proprio 
F:95893-4689 Whats 

     

   

PARA ANUNCIAR
CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215

Para anunciar nos
classifi cados ligue: 

2823-0828
2823-0829
2823-0830
2823-0836
 2823-0837
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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
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