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Escolas de samba de 
SP iniciam ensaios 
técnicos no dia 11, 
no Sambódromo

h ÀS 24h

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

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

    
Apenas R$ 39,90
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Flamengo se classifi ca 
para a próxima fase da 
Copa SP de Futebol Jr.
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CARNAVAL 2019: Escolas de samba de São Paulo iniciam seus ensaios técnicos no 
Sambódromo do Anhembi, na sexta-feira (11); a entrada é gratuita

Casal de guarulhense é 
achado morto em partamento 
de resort no interior do estado

Prefeitura realiza testes com 
inibidor de odor no aterro 
sanitário municipal do Cabuçu
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O governador de São Paulo, João Doria (PSDB). cancelou convênios assinados pelo ex-governador Márcio França (PSB), cuja 
verba iria ser utilizada na pavimentação de ruas da cidade; outras prefeituras foram atingidas pelo corte de R$ 144 milhões

Doria cancela R$ 20 milhões 
em convênios para Guarulhos
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GRU Airport nega os rumores de que a ponte 
do rio Baquirivu será fechada para pedestres
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Guarulhos é a 1a cidade do país a assinar 
o programa City Possible da Mastercard
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Marco Ambrosio/AE

32º

32º

21º

21º

20%

60%

Amanhã

Hoje

09. Nov

08. Jan

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

PARCIALMENTE 
NUBLADO

TEMPESTADES 
À TARDE

Joana G. Brito
Um novo Brasil começou. 
Temos um presidente e um 
governador de São Paulo 
eleitos. Agora vamos tor-
cer para que Jair Bolsona-
ro e João Doria façam um 
governo decente, transpa-
rente e com avanços nas 
causas populares. É tempo 
de mudança no nosso país 
e no nosso estado.

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

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

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

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° 2112
05/01/2019
17 - 39 - 43 - 46 - 52 - 53

 
Lotofácil
Concurso n° 1759
04/01/2019 
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 08 - 10 - 14 - 15
16 - 18 - 19 - 22 - 23

Lotomania
Concurso n° 1932 
04/01/2019
01 - 04 - 05 - 09 - 11
15 - 19 - 30 - 35 - 38
45 - 60 - 70 - 71 - 79
81 - 84 - 91 - 92 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1885
05/01/2019
Primeiro sorteio 
08 - 12 - 19 - 31 - 32 - 50
Segundo sorteio
07 - 21 - 22 - 32 - 35 - 38

Federal
Extração n° 05351
05/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   28443           700.000,00
2º  26528             30.000,00 
3º  38551              26.000,00
4º  68426             22.600,00
5º  60183              20.758,00

 

Casal de Guarulhos é achado morto 
em quarto de resort no interior

A Polícia Civil investiga a 
morte de um casal encontra-
do no quarto de um resort em 
Olímpia (SP) na tarde deste 
domingo, 6. Edson Fernandes 
Lopes, de 24 anos, e a mulher 
dele, Rubia Alves de Oliveira, 
de 22 anos, foram achados 
na cama, ao lado um botijão 
de gás.

Segundo a testemunha, 
um amigo do casal, que 
encontrou os dois no quarto 
do terceiro andar, o rapaz 
estava com a mangueira de 
gás na boca. Uma das hipó-
teses da polícia é de que ele 
tenha matado a mulher, que 
estaria tentando se separar, e, 
depois, cometido o suicídio. 
Outra é de que ambos teriam 
inalado o gás por vontade 
própria. 

O casal era de Guarulhos, 
na Grande São Paulo, e 
estava hospedado a trabalho, 
prestando serviço em uma 
área de patinação no local. O 
gás que estava no quarto era 

de utilização na pista e os cor-
pos passaram por exames no 
Instituto Médico Legal (IML) de 
Barretos (SP) para constatar 
as causas das mortes.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o casal chegou 
de madrugada discutindo no 
resort. Pela manhã, a mulher 
teria levantado chorando, mas 
teria conversado com o mari-
do e voltado a dormir. À tarde, 
o casal foi encontrado morto 
no quarto por um colega de 
trabalho.

“Rubia estava deitada 
como se estivesse dormindo, 
coberta por um cobertor, e o 
amigo Edson estava sentado 
na cama com a mangueira 
de gás aberta em sua boca”, 
narrou a testemunha aos 
policiais.

Em nota, o Olímpia Park Re-
sort - local do fato, informou 
que as vítimas trabalhavam 
para uma empresa terceiri-
zada que nesta temporada 
presta serviço no local. 

Divulgação

Ulisses Carvalho 

Na madrugada desta se-
gunda (7), policiais militares 
da 2ª Cia do 15° Batalhão, 
prenderam um casal que te-
ria assassinado um homem 
a pauladas, no Parque Con-
tinental III. A vítima, que até 
a conclusão desta edição, 
não havia sido identificada, 
foi apontada pelo casal, de 
acordo com a polícia, como 
um suposto estuprador. 

A PM patrulhamento pela 
rua João Carlos Rodrigues, 
os policiais avistaram um 
casal empurrando uma ca-
deira de rodas, que estava 
coberta. Na abordagem foi 
constatado que se tratava 

do corpo de um homem. A 
intenção seria abandonar o 
corpo  em um terreno baldio 
no final da rua. 

A mulher presa foi iden-
tificada como Thayna Silva 
Ferreira, de 19 anos, e o seu 
companheiro, Janelson Lima 
da Silva, 28, que segundo a 
PM, confessou que cometeu 
o assassinato. Ele revelou 
que recebeu suposta ordem 
da facção criminosa Primeiro 
Comando da Capital (PCC) 
para cometer o crime. A ví-
tima teria sido assassinada 
enquanto estava em cativei-
ro dentro de uma residência 
na mesma rua.

Casal é preso suspeito de matar 
a pauladas suposto estuprador 

 Comerciantes aflitos

Comerciantes do Mercado de Santo Amaro, na zona sul, estão apreensivos devido ao 
baixo movimento de consumidores após ao incêndio ocorrido em setembro de 2017. 
Eles trabalham de maneira improvisada há um ano e três meses e não sabem quando 
tudo vai voltar ao normal.
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Gato escaldado
Uma sala está sendo ajeitada (ou improvisada?) 

no térreo da torre do teatro Adamastor. Rumor que 
será destinada ao vice-prefeito Alexandre Zeitune 
(REDE). Será que ele já perdeu o receio de gram-
pos?...

Conflitante
Com seu partido, o PSB, em nível nacional cada 

vez mais se alinhando ao PT e contra o presidente 
Bolsonaro (PSL), o prefeito Guti fi ca numa posição 
desconfortável. Afi nal, seu governo e eleitorado 
não são de Esquerda…

Ambiguidade
Perceptível: muitos gutistas são bolsonaristas; 

mas são contra o governador tucano Dória...

No prelo
Estão previstas para hoje mais mudanças no 1º 

escalão do governo municipal. Três novos secre-
tários - Educação, Cultura e Esportes - deverão ser 
publicados no Diário Ofi cial…

A conferir
Na bolsa de apostas, o nome de alguém indica-

do pelo ex-governador Márcio França (PSB) para 
comandar Educação é a mais cotada...

Expectativa
Há especulações de novas demissões no secre-

tariado. Nesse contexto, o meio político se per-
gunta se haverá espaço para o ex-presidente da 
Câmara Eduardo Soltur (PSB) no governo Guti…

Passou o bastão
O fi lho do ex-prefeiturável  Carlos Roberto, De-

rian, assumiu Secretaria Estadual em Santa Catari-

na. E provavelmente será candidato a prefeito de 
Joinville pelo PSL.  Entretanto, CR descarta voltar à 
política de Guarulhos…

Sinfonia
Peterson Ruan trocou a Secretaria de Fazenda 

pela de Governo. Se mantiver seu pessoal na 
antiga pasta, passa a ser o maestro do secretaria-
do, liberando Guti para se dedicar mais a temas 
maiores...

De bica
O novo secretário de Transportes, Paulo Carva-

lho, se tiver boa retaguarda técnica, deverá se sair 
bem. Ele tem fama de fi nalizador: se a bola vier 
redonda no seu pé, ele marca o gol…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Antônio Boaventura

O governador João Doria 
(PSDB) cancelou o envio de 
R$ 20 milhões para Guarulhos, 
conforme publicação do Diário 
Oficial do Estado do último sá-
bado (5). A verba, que seria 
utilizada no recapeamento de 
109 vias de diversos bairros do 
município, havia sido liberada 
por meio de convênios pelo 
antecessor de Doria, o ex-go-
vernador Márcio França (PSB).

O anunciou do repasse foi 
feito por França em maio do 
ano passado para a pavimen-
tação de três importantes vias 
da cidade: avenidas Tiraden-
tes e Monteiro Lobato e rua 
Jamil João Zarif. Na época, 
o prefeito Guti (PSB) avaliou 
a medida como de extrema 
importância, além de garantir 
a melhoria do fluxo viário na 
ligação com diversos bairros 
da cidade. De acordo com in-
formações obtidas pelo HOJE, 
seriam recapeados cerca de 
40 quilômetros de ruas e ave-
nidas.

“É de praxe, em início de 

nova gestão, a revisão de atos 
administrativos praticados 
pelo governo anterior. Entre-
tanto, implementarei  articula-
ções junto ao governo Doria 
para que Guarulhos não sofra 

prejuízo”, afirmou o deputado 
federal Eli Corrêa Filho (DEM).

O deputado estadual Jor-
ge Wilson (PRB), disse que já 
conversou com o governador 
a respeito do corte. “Mostrei a 

importância destes R$ 20 mi-
lhões para a cidade. {O valor} 
seria para fazer o recape de 
109 ruas, beneficiando vários 
bairros. Hoje, o guarulhense 
sofre com as ruas esburaca-
das e vamos lutar para que 
não perca {a verba}. Já conver-
sei com o governador, e ele já 
está reavaliando o envio des-
ses R$ 20 milhões”, afirmou o 
parlamentar.

Já o também deputado 
estadual Márcio Nakashima 
(PDT), lamentou a decisão do 
governador de rescindir os 
dois convênios com a cidade 
de Guarulhos no valor de R$ 
20 milhões, tendo em vista os 
inúmeros problemas de infra-
estrutura urbana que a cidade 
enfrenta. Nakashima pleiteia 
uma agenda com o governa-
dor nos próximos dias para 
conhecer e discutir os reais 
motivos deste cancelamento. 

“Guarulhos necessita destes 
investimentos e vai lutar para 
que os contratos sejam recon-
siderados, de forma detalhada 
e transparente”, concluiu.

Os rumores de que a pon-
te do rio Baquirivu, que dá 
acesso ao Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo-Gua-
rulhos, em Cumbica, seria 
fechada totalmente para 
pedestres, e isso acontece-
ria no próximo sábado (12), 
foi desmentida pela con-
cessária GRU Airport.

“Afirmo que não há pla-
nos, por essa Conces-
sionária, de fechamento 
da ponte para acesso de 
pedestres. Esses rumores 
também foram intercepta-
dos pela área de inteligên-
cia da GRU Airport, porém, 
afirmamos que o acesso 
continuará disponível aos 
pedestres”, informou Ro-
drigo Cardoso de Jesus, 
responsável pelo Planeja-
mento Estratégico da con-
cessionária.

Entretanto, em maio do 
ano passado, o Ministério 
dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil realizou, em 

Brasília, audiência públi-
ca sobre o caso e decidiu 
haver uma solução para 
aquele impasse em 45 
dias. Contudo, o prazo se 
encerrou no dia 1º de julho 
do ano passado. Ou seja, 
se passaram pouco mais 
de oito meses. Questiona-
do, o Ministério não se pro-
nunciou sobre o assunto.

O HOJE esteve no local 
e conversou com usuários 

da ponte diante da infor-
mação de que ocorreria o 
fechamento do acesso. 

“Estão todos exaltados 
por que muitas pessoas 
dependem daquele aces-
so. Principalmente aqueles 
que moram na região do 
São João, Presidente Dutra, 
Fortaleza e Santos Dumont. 
A maioria das pessoas está 
organizando um  abaixo-
-assinado, pois se fechar 

o acesso todos teriam que 
gastar mais tempo no trân-
sito ou ir até o terminal Ta-
boão e de lá pegar outro 
ônibus”, disse uma funcio-
nária do aeroporto.

“Significa andar mais uns 
12 quilômetros até o Par-
que Cecap para entrar por 
que não tem outro jeito. 
Tem muita gente que usa 
para chegar até o ponto 
de ônibus. Agora tem que 
pegar dois ônibus para 
chegar ao trabalho”, decla-
rou Silvio Gandra, 58 anos, 
operador de manutenção. 

A ponte foi fechada para 
circulação de veículos em 
dezembro de 2013. De 
acordo com a GRU Airport, 
concessionária responsá-
vel pelo aeroporto, a inter-
dição é baseada na lei n.º 
4.355 de 30 de junho de 
1993, que prevê a proibi-
ção do serviço de transpor-
te de passageiros naquela 
área. (A.B.)

Foi celebrado nesta se-
gunda-feira (7), um Memo-
rando de Entendimentos 
entre a Prefeitura de Gua-
rulhos e a Mastercard para 
participação da cidade no 
programa de cidades in-
teligentes City Possible. O 
programa tem o objetivo de 
criar uma rede colaborativa 
internacional de cidades 
para desenvolvimento cole-
tivo de soluções. 

O documento foi assi-
nado pelo secretário da 
SDCETI, Rodrigo Barros, 
e contou com a presença 
de Miguel Gamino, vice-
-presidente executivo de 
Cidades Globais, e Maddie 

Calls, coordenadora do 
Programa City Possible. 
Também participaram da 
reunião a advogada Cla-
rissa Yoshino, bem como 
Fernanda Caraballo e Patrí-
cia Garbin, da área de De-
senvolvimento de Novos 
Negócios da MasterCard 
Brasil. 

Guarulhos é a primeira 
cidade do Brasil a integrar 
o programa, o que abre ca-
minho para celebração de 
novas parcerias internacio-
nais e a possibilidade para 
estruturação de Centros de 
Co-Desenvolvimento Urba-
no para desenvolvimento 
de soluções tecnológicas.

Governo de São Paulo diz que 
contratos passarão por revisão

GRU Airport nega o fechamento da 
ponte do Baquirivu para pedestres

Guarulhos é a 1ª cidade do país a assinar 
o programa City Possible da Mastercard

Em nota, o governador 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB) afirmou que cerca de 
60 convênios firmados com 
municípios paulistas entre 
os dias 18 e 28 de dezem-
bro foram suspensos pela 
atual administração João 
Doria para revisão e análise 
técnica. E que os repasses 
prometidos pela gestão 
anterior não têm detalhados 
quais serão suas fontes de 
receita e não cumpriram os 
requisitos técnicos comuns 
para a assinatura de convê-
nios com esses objetos.

“O governo atual irá 
de forma transparente 
trabalhar em conjunto com 
as prefeituras, analisar os 
pleitos municipais e a partir 
de critérios técnicos realizar 
a liberação de recursos de 
acordo com a disponibilida-
de orçamentária do estado. 
É dever do governante agir 
de maneira transparente 
com o dinheiro público e 
não criar ilusões que benefi-
ciam interesses políticos em 
vez das necessidades reais 

da população”.
Ao todo, a gestão tucana 

no governo do estado 
cancelou R$ 143,8 milhões 
em convênios assinados 
pelo ex-governador Márcio 
França (PSB) com prefeitu-
ras paulistas nos últimos 15 
dias de governo. Entre as 
cidades mais afetadas pela 
medida está São Vicente, 
berço político de França. 
O município do litoral sul 
perdeu cinco convênios que 
somavam R$ 47,7 milhões 
em obras de infraestrutura, 
reurbanização de praça e 
reforma de um ginásio.

Já Santos, administrada 
por Paulo Alexandre Barbo-
sa (PSDB), um dos tucanos 
que apoiou França em vez 
de Doria na eleição ao go-
verno, perdeu R$ 14 milhões 
em convênios. 

Funcionários do governo 
França disseram, por sua 
vez, que todos os convênios 
assinados pelo ex-governa-
dor tinham planos de traba-
lho a recursos previstos no 
Orçamento do Estado.

Doria corta R$ 20 milhões para obras
de recapeamento de vias de Guarulhos
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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

246x287b.indd   1 17/10/2018   14:57
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[ bloco de notas ]

Exposição na Monteiro Lobato 
traz aspectos culturais e sociais

Até o dia 16 de fevereiro, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, e aos 
sábados, das 9h às 14h, o 
Salão de Exposições da 
Biblioteca Monteiro Lo-
bato apresenta a mostra 
“Guarulhos – Fragmentos 
da História”, iniciativa 
da Secretaria de Cultura 
que tem como objetivo 
reunir, valorizar e divulgar 
a produção artística em 
Artes Visuais. A entrada é 
gratuita.

 Além do acervo do 

Centro Permanente de 
Artes Visuais, a exposição 
reúne obras de artistas 
convidados, como Josinal-
do Barbosa, Pato, Isabel 
Borazanian, Consuelo 
Matrioni, Adriano Gam-
bim, Edson Mac, entre 
outros. Os trabalhos apre-
sentados em Guarulhos 
– Fragmentos da História” 
colocam em evidência 
aspectos culturais, sociais 
e patrimoniais da cidade, 
que acabou de completar 
458 anos.

[ bloco de notas ]

A Secretaria do Trabalho 
está recebendo desde 
esta segunda-feira (7), as 
inscrições para o Programa 
Jovem Trabalhador, com 
cursos profi ssionalizan-
tes em diversas áreas. 
Os interessados devem 
comparecer ao Adamas-
tor Centro até o dia 11 de 
janeiro, portando RG, CPF, 
comprovante de endereço 
e de escolaridade. Para 
se inscrever é necessário 
ter 16 anos ou mais, ser 
morador de Guarulhos e ter 
concluído ou estar cursan-

do o Ensino Médio.
Entre os cursos ofere-

cidos estão: marketing e 
vendas,montagem e manu-
tenção de computadores 
com ênfase em rede, au-
xiliar em serviços de hote-
laria, robótica, organizador 
de eventos, pré-impressão 
(webdesign), impressor 
de banda larga e estreita, 
auxiliar em recursos huma-
nos, auxiliar em logística e 
auxiliar administrativo.  Os 
alunos de todos os cursos 
terão aulas de marketing 
pessoal e Inglês básico.

Programa Jovem Trabalhador abre 
inscrições na próxima segunda-feira

Durante o ano de 2018, 
a Prefeitura de Guarulhos 
enviou, por meio do Domi-
cílio Tributário Eletrônico 
(DTE-SN) no site da Receita 
Federal, comunicado às 
micro e pequenas empresas 
que apresentavam débitos 
com a municipalidade para 
que regularizassem suas 
situações, a fi m de manter 
seus cadastros no Simples 
Nacional.  

Desde o dia 1º de janeiro 
de 2019, quem não quitou 

ou parcelou seus débitos foi 
excluído do regime tributário 
simplifi cado e diferenciado, 
previsto pela Lei Comple-
mentar nº 123/2006. No 
entanto, essa exclusão pode 
ser revertida, uma vez que 
até 30 de janeiro é possível 
realizar outra opção de ade-
são ao Simples Nacional para 
o exercício 2019. Para tanto, 
basta quitar ou parcelar seus 
débitos junto à municipali-
dade e ingressar com novo 
pedido na Receita Federal.

Empresas excluídas do Simples 
Nacional podem reverter situação

Centro de Exposições da Vila 
Galvão celebra 110 anos da 
imigração japonesa no Brasil

Até o próximo dia 28 de 
janeiro, o Centro Perma-
nente de Exposições de 
Arte Prof. José Ismael, na 
Vila Galvão, apresenta 
a mostra “110 Anos da 
Imigração Japonesa”, 
composta por obras da 
artista Mitiko Yanagui. A 
exposição tem entrada 
gratuita e classifi cação 
livre. Mitiko Yanaguié é 
uma rara representante 
da Shadow Art no Brasil, 
técnica sustentada por 
uma visão contemplati-
va do real, que tende a 
se traduzir numa rica e 
densa metáfora do mundo 
feito de luz, espaço, cor e 
pintura.

A contínua tentativa de 

dominar plasticamente 
a matéria, de fi xar seus 
temas – principalmente os 
fl orais – dando-lhes volu-
me, linha e ritmo harmôni-
co, faz com que a artista 
encontre com sua arte as 
formas, a cor e a luz de 
uma composição para su-
blimá-la a uma nova vida, 
o que a leva a humaniza-
ção das coisas. É assim 
que Yanagui cria arte das 
sombras em projeções bi 
e tridimensionais, a partir 
de uma técnica que tem 
o mágico poder de criar 
perspectivas, transpa-
rências e clareza fora do 
comum, juntamente com 
um profundo equilíbrio de 
cores.

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.

ASSISTÊNCIA MÉDICA E NEFROLÓGICA DE 
GUARULHOS S/C LTDA – AMENEG
Serviços de terapia renal substitutiva a serem 
prestados a qualquer indivíduo que deles 
necessite.
VALOR: R$ 865.808,65

Cisalpina Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda – EPP
Fornecimento de gêneros alimentícios (frango)
VALOR: R$ 205.961,72

DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA EPP
Prestação de serviços de confecção de im-
pressos gráficos.
VALOR: R$ 200.221,82

Digital Jundiaí Ltda
Locação de equipamentos reprográficos, com 
manutenção, assistência técnica, reposição de 
peças e fornecimento de materiais de consu-
mo.
VALOR: R$ 92.749,00

Globalprint Editora Gráfica Ltda. – EPP
Aquisição de material gráfico.
VALOR: R$ 85.965,00

G.S. Comércio de Materiais Para Construção 
Ltda. – EPP
Fornecimento de pedra britada, bica corrida, 
rachão gabião e pó de pedra.
VALOR: R$ 81.965,50

Hello Print Comunicação Visual Ltda. – ME
Aquisição de material gráfico.
VALOR: R$ 60.500,00

CIRÚRGICA ONIX EIRELI – ME
Fornecimento de soro fisiológico 0,9%, Furo-
semida e outros.
VALOR: R$ 38.599,96

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À 
PESQUISA – AFIP
Prestação de serviços para realização de 
exames de polissonografia simples (padrão) e 
com CPAP ou com SPLIT NIGHT.
VALOR: R$ 32.063,50

América Net Ltda
Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de telecomunicações 
para fornecimento de link dedicado de aces-
so à internet com alta disponibilidade, com 
velocidade de circuito a 300 Mbps de banda 
efetiva.
VALOR: R$ 20.400,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial 
do Município publicado no dia 04 de janeiro 
de 2019.

Neste mês, chama-
do Janeiro Branco, a 
Cultura da Paz norteará 
as ações de promoção 
da saúde nos serviços 
municipais nesta área e 
principalmente nas UBS, 
que estão empenhadas 
em abordar temas com 
o objetivo de prevenir 
situações que possam 
ameaçar a paz e a segu-
rança. A programação 
conta com caminhadas, 
exibição de vídeos edu-
cativos, ofi cinas e rodas 
de conversa durante todo 
o mês. 

A abertura será reali-
zada na sexta-feira (11), 

das 8 às 12h, no Parque 
Fracalanza, com práti-
cas corporais e culturais 
destinadas aos Agentes 
Comunitários de Saúde 
e aos frequentadores do 
parque, localizado na rua 
Joaquim Miranda, 471, 
na Vila Augusta. O Dia D 
deste mês será em 18 de 
janeiro, quando as ações 
de promoção da saúde 
e prevenção de doen-
ças serão intensifi cadas 
por meio de atividades 
internas ou extramuros, 
realizadas em diferentes 
espaços, como escolas, 
universidades, entre 
outros.

Cultura da Paz é tema do 
Movimenta Saúde em janeiro
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A Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos deu 
início, nesta segunda-feira 
(7), a alguns testes com 
um “remediador ambien-
tal físico químico”, com 

o objetivo de avaliar a 
efi ciência do produto no 
combate aos odores exa-
lados do Aterro Municipal 
de Guarulhos, que sofreu 
o deslocamento de uma 

célula na noite do último 
dia 28, deixando mate-
rial orgânico à mostra. A 
realização dos testes foi 
anunciada neste domingo 
pelo prefeito Guti, que – 

em companhia do secre-
tário de Serviços Públicos, 
Edmilson Americano, 
percorreram diversos bair-
ros da região do Cabuçu 
para verifi car denúncias 
de mau cheiro em alguns 
pontos.

Na semana passada, 
pessoas de diferentes 
bairros fi zeram reclama-
ções à administração so-
bre fortes odores, depois 
do incidente. Desta forma, 
Guti foi pessoalmente aos 
bairros da região e con-
versou com dezenas de 
moradores, que puderam 
relatar o que está ocor-
rendo. Alguns disseram 
que em determinados 
momentos do dia sentem 
cheiros mais fortes, porém 
outros relataram não 
terem percebido qualquer 
anormalidade. Nos bairros 
por onde passou neste 
domingo (6), Guti e Ameri-

cano perceberam poucos 
pontos com odor alterado, 
mas bem localizados e 
que podem ter origens 
diversas.

No Jardim Cambará, 
próximo ao Continental 
5, há um ponto em que é 
mais perceptível o odor 
mais forte, principalmente 
conforme a direção do 
vento. Porém, o bairro 
é cercado de diversas 

empresas de reciclagem e 
até garagens que abri-
gam caminhões de lixo 
vindos de outras cidades, 
que acumulam também 
dejetos orgânicos. Há 
ainda, nas proximidades 
do número 4.000 da 
avenida Pedro de Souza 
Lopes, algumas criações 
de animais, como porcos, 
que podem contribuir com 
o mau cheiro.

Prefeitura realiza testes com inibidor 
de odor no Aterro Municipal da cidade 
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Antônio Boaventura 

A cada ano, a rivalidade 
entre Flamengo e Guarulhos 
GRU vem crescendo, em es-
pecial, nos jogos válidos pela 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. Entretanto, a vitória 
do Corvo por 2 a 0, no último 
domingo (6), eliminou o Índio 
guarulhense da principal 
competição nacional de cate-
gorias de base, e de quebra 
colocou o Rubro-Negro na 
próxima fase. Seu adversário 
sai do grupo que conta com 
Santos, São Caetano, União 
Mogi (SP) e Sergipe. 

Com gols de Irving Martins 
e Daniel Mendes, o Flamen-
go venceu pela primeira vez 
o Guarulhos GRU pela Copa 
São Paulo. Nesta quarta-feira 
(9), o time do técnico Raphael 
Laruccia, líder com 100% de 
aproveitamento, decide o 
primeiro lugar do grupo 26 
com o Coritiba, que ocupa a 
segunda posição da chave 

com 4 pontos conquistados.
“Estávamos sendo bastan-

te cobrados, até por que o 
Guarulhos GRU vem ganhan-
do do Flamengo, mas entra-
mos em campo de cabeça 
erguida e, agora, esperamos 
poder jogar a próxima fase, 
aqui [estádio Antônio Soares 
de Oliveira], ao lado desta 

torcida maravilhosa”, disse o 
volante Renato Brito.

Nas duas últimas tempo-
radas, o Índio guarulhense 
superou o Corvo, em ambas 
as oportunidades, pelo pla-
car de 2 a 1. Mas, no Campe-
onato Paulista Sub-20 da 2ª 
Divisão de 2018, o Flamengo 
derrotou o adversário nos 

dois encontros naquela 
competição por 2 a 1 e 2 a 
0. No entanto, Brito tam-
bém elogiou e valorizou o 
trabalho do técnico Raphael 
Laruccia, e espera que o time 
guarulhense possa continuar 
atuando no estádio Antônio 
Soares de Oliveira nas fases 
seguintes. 

Flamengo conquista classificação 
para a próxima fase da “Copinha”
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Os ensaios técnicos das 
escolas de samba de São 
Paulo começam na sexta-
-feira (11) no Sambódromo 
do Anhembi. A entrada 
é gratuita. Serão mais de 
70 ensaios em 22 datas, 
envolvendo as escolas 34 
escolas fi liadas à Liga SP, 
que pertencem ao Grupo 
Especial e Grupos de Aces-

so I e II.
O Sambódromo fi ca na 

Avenida Olavo Fontoura, 
1209, em Santana, Zona 
Norte de São Paulo. Os des-
fi les das escolas de samba 
do Grupo Especial será 
nos dias 1º e 2 de março. O 
Grupo de Acesso I desfi la 
dia 3, e o Grupo de Acesso 
2, no dia 4. (veja a ordem 

Quem quiser aproveitar o 
aniversário da Cidade de São 
Paulo, comemorado no dia 25 
de janeiro, pode visitar dois festi-
vais no Memorial da América La-
tina. Para celebrar os 465 anos, 
a Instituição terá pela primeira 
vez o Festival de Açaí, que vem 
acompanhando a quarta edição 
do Festival de Pastel.

Além das duas estrelas do 
evento, também terão diversas 
opções para todos os gostos na 
praça de alimentação durante os 
dias 25, 26 e 27 de janeiro, das 
11h às 21h. A entrada é gratuita e 
classifi cação livre.

Fausto Silva causou 
polêmica nas redes sociais 
na noite de domingo, 6, 
enquanto apresentava o 
programa Domingão do 
Faustão, da TV Globo. Em 
crítica à política brasileira, o 
apresentador afi rmou, sem 
citar nomes, que o “imbecil 
que está lá e não devia 
estar” é um idiota que está 
“ferrando todo mundo”. 
Internautas, contra e a favor, 
associaram a frase ao presi-
dente Jair Bolsonaro.

Em 2018, a TV Globo já 
havia gravado as edições de 

6 a 13 de janeiro do progra-
ma - período em que Michel 
Temer estava na Presidência.  
Na tarde desta segunda-

-feira, 7, o apresentador se 
manifestou sobre a repercus-
são de sua fala em um vídeo 
enviado ao colunista Flávio 
Ricco, do UOL. Nele, Faustão 
nega ter direcionado suas 
críticas a Bolsonaro. “Em 
nenhum momento eu falei a 
respeito do atual presidente, 
muito menos dos eleitores, 
no termo “imbecil. [...] Usei 
para explicar que, muitas ve-
zes, um político imbecil, que 
não está preparado pra ser 
eleito, não sabe por que está 
lá, acaba entrando nessa 
onda da vaidade e esquece 

Memorial da América Latina celebra 
aniversário de São Paulo com festivais

Faustão nega que crítica política 
fosse direcionada a Jair Bolsonaro

Ensaios técnicos no Sambódromo
do Anhembi têm início no dia 11
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Sexta – dia 11
23h - Camisa Verde e Branco

Sabado – dia 12
19h15 - Leandro de Itaquera
20h30 - Independente Tricolor
21h45 - Nenê de Vila Matilde

Domingo – dia 13
20h30 - Império de Casa Verde

Quinta – dia 17
21h45 - Unidos Vila Maria
23h - Unidos do Peruche

Sexta – dia 18
21h45 - Colorado do Brás

Sábado – dia 19
18h - Mocidade Unida 
da Mooca
19h15 - Pérola Negra
20h30 - Mocidade Alegre
21h45 - Tom Maior
23h - Mancha Verde
0h15 - Rosas de Ouro
1h30 – Vai-Vai

Domingo – dia 20
19h15 - Estrela do Terceiro 
Milênio
20h30 - Barroca Zona Sul

Sexta – dia 25
18h - Amizade 
Zona Leste
19h15 - Leandro 
de Itaquera
20h30 - Unidos 
do Peruche
21h45 - Independen-

te Tricolor
23h - Nenê de Vila Matilde

Sábado –dia 26
19h15 - Camisa 12
20h30 - Imperador do Ipiranga
21h45 - Camisa Verde e Branco
23h - Gaviões da Fiel

Domingo – dia 27
18h - Morro da Casa Verde
19h15 - Santa Bárbara
20h30 - Primeira da 
Cidade Líder

Sexta – dia 1º de fevereiro 
20h30 - Colorado do Brás
21h45 - Mocidade Alegre
23h – X-9 Paulistana

Sábado – dia 2
17h - Uirapuru da Mooca
18h - Barroca Zona Sul

19h15 - Águia de Ouro
20h30 - Unidos de Vila Maria
21h45 - Tom Maior
23h - Império de Casa Verde

Domingo – dia 3
18h - Mocidade Unida da Mooca
19h15 - Dragões da Real
20h30 - Acadêmicos do Tucuruvi
21h45 - Independente Tricolor

Quinta – dia 7
21h45 - Rosas de Ouro
23h - Camisa Verde e Branco

Sexta –dia 8
21h45 - Pérola Negra
23h - Nenê de Vila Matilde

Sábado – dia 9
16h - Torcida Jovem
17h - Dom Bosco de Itaquera
18h - Leandro de Itaquera
19h15 - Unidos do Peruche

20h30 - Águia de Ouro
21h45 – X-9 Paulistana
23h - Gaviões da Fiel
0h15 – Vai-Vai

Domingo – dia 10
16h - Tradição Albertinense
17h - Estrela do Terceiro Milênio
18h - Imperador do Ipiranga
19h15 - Mocidade Unida 
da Mooca
20h30 - Acadêmicos do 
Tatuapé
21h45 - Combinados de 
Sapopemba

Quinta – dia 14
20h30 - Primeira da Cidade 
Líder
21h45 - Gaviões da Fiel

Sexta – dia 15
20h30 - Barroca Zona Sul

21h45 - Tom Maior
23h - Império de Casa Verde
0h15 – Vai-Vai

Sábado – dia 16
18h - Colorado do Brás
19h15 - Unidos de Vila Maria
20h30 - Mocidade Alegre
21h45 - Mancha Verde
23h - Rosas de Ouro

Domingo – dia 17
18h - Acadêmicos do Tucuruvi
19h15 - Dragões da Real
20h30 - Acadêmicos do 
Tatuapé
21h45 – X-9 Paulistana

Quinta – dia 21
20h30 - Águia De Ouro
21h45 - Acadêmicos do 
Tatuapé
23h - Mancha Verde

Calendário dos ensaios
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Mulher de negócios, 
Vanessa Barbosa Amici não 
para. Dona do “La Pergole-
ta Espressa”, a empresária, 
associada da ACE-Gua-
rulhos, partiu para mais 
uma empreitada e entrega 
para a cidade a loja Trentti 
Automóveis e Negociações 
Imobiliárias.

A loja fi ca em frente o 
Internacional Shopping, 
na Avenida Carlos Ferreira 
Endres, 364, no Itapegica. 
Ao lado do sócio Alexsan-
dro Trentti, Vanessa passou 
a comercializar automóveis 
e imóveis novos e usados 
e todo tipo de serviço 
relacionado a negócios 

imobiliários. A Trentti está 
em funcionamento desde o 
dia 2 de janeiro.

Para Vanessa, a Trentti 
vem para somar com o 
desenvolvimento de Gua-
rulhos e trazer soluções 
comerciais diferenciadas. 
“Nossa proposta com a loja 
é diversifi car e fomentar 
novos negócios em Guaru-
lhos”, afi rma.

Alexsandro diz que a 
Trentti é uma facilitadora. 
“Somos um centro de 
negócios. Às vezes, quem 
tem um imóvel à venda não 
quer carro na negociação. 
Mas quem quer comprar 
tem um caro a oferecer. 

Então, nós damos o di-
nheiro para o proprietário 
do imóvel e fi camos com 
o veículo para negociar 
na loja”, explica. “E, assim, 
concluímos o negócio”.

William Paneque, presi-
dente da ACE-Guarulhos, 
saúda a iniciativa da loja. 
“Guarulhos só tem a 
ganhar com mais essa loja, 
que é um investimento na 
cidade. Essa maneira de 
fazer negócios em Guaru-
lhos pode refl etir em todo 
o mercado. Novos tempos 
exigem novas posturas e 
novos caminhos. Desejo 
sucesso à Vanessa e ao 
Alex”, conclui.

Associada da ACE-Guarulhos inaugura loja 
de automóveis e negócios imobiliários

S: Foram entregues 78 le

Fotos: Divulgação ACE
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[ horóscopo ]

Bolt - Supercão

Inimigo Do Estado

Globo, 15h06 Bolt 
é um cachorro que 
estrela uma série de 
TV em que possui 
superpoderes. Sua 
companheira é a me-
nininha Penny, com 
quem vive diversas 
aventuras. Só que 
Bolt não sabe que 
o mundo que o cer-

ca é falso. Acredita 
que realmente pos-
sui dons especiais. 
Quando, nas grava-
ções de um dos epi-
sódios, Penny é se-
questrada pelo vilão 
da série, Bolt parte 
atrás dela, e vai des-
cobrir muito mais do 
que esperava.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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Represen-
tante de
um país
em outro

Dona (?),
esposa de
D. Pedro I

Augusto
(?),

teatrólogo
brasileiro

Abreviatu-
ra de

"advérbio"

Sinal de 
envelhe-
cimento

Região da
Mata Ama-

zônica
(abrev.)

Árvore
comum
nas ruas
do Rio

Que não
têm condi-

ções de
se eleger

Ratazana,
em inglês

Esporte
praticado
com asa-

delta
(?) na gar-
ganta: sen-
sação de
angústia

O indivíduo
sensível a 

baixas tem-
peraturas

Enchido
de origem

italiana

A terra de
Elba

Ramalho
(sigla)

A madri-
nha, para
os pais do
afilhado

Congelar
(orvalho) 

(?) John-
son, ator e

come-
diante

Bernardo
Cabral,
político

brasileiro

Entidade
infantil da
Umbanda

(?) Gees,
banda 

australiana

Carbono
(símbolo)

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

Que lhes 
perten-

cem

A mais fria e a mais
quente estação do

ano, respectivamente

Petisco;
quitute

Achar en-
graçado

Símbolo
bíblico da
sedução

Política ro-
mana que
garantia

alimento e
diversão

É lida no
jornal
Fúteis;
frívolos

"(?) e
Stitch",

animação
Fonte de sal

3/rat. 4/lilo — vãos. 5/pitéu. 9/pão e circo.

[ novelas ] 

virgem

Você está insistente, 
mas, ao mesmo tempo, 
flexível e tem uma 
maneira de persuadir, 
reunindo e motivando 
aqueles que o rodeiam. 
Apesar de passar a 
sensação de fadiga, 
você está em boa forma 
hoje. A água é um bom 
meio para recarregar 
suas baterias.

Suas alterações em 
seus padrões de traba-
lho estão trazendo boa 
sorte. Não se segure! 
Você vai usar menos 
energia se preservar 
momentos de solidão 
e intimidade. Há muita 
coisa acontecendo ao 
seu redor!

Você é otimista e soci-
ável e está no caminho 
certo para a realização 
pessoal. Certifique-se 
de manter uma dieta 
equilibrada. Seria uma 
boa ideia assumir uma 
atividade de lazer ligada 
à arte.

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

Existem escolhas e 
acordos a serem feitos 
sem mais espera. Você 
está pronto! Você está 
precisando desespera-
damente de um feriado 
e de algum tempo 
sozinho para poder fazer 
um balanço.

Com sua aborda-
gem insistente, mas 
flexível, você é bom 
em persuadir, reunindo 
e motivando aqueles 
que o rodeiam. Apesar 
dos sentimentos de 
fadiga, que são de curta 
duração, você está em 
boa forma hoje. 

Você não vai saber 
por onde começar e isso 
está fazendo você se 
sentir febril e vulnerável. 
A previsão é de tensão 
e isso pode fazer você 
correr no vazio emocio-
nal. Recarregue as suas 
baterias com atividades 
aquáticas para descarre-
gar o estresse.

O bom humor faz com 
que você seja simpático 
com as pessoas ao seu 
redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. 
Você vai estar em sua 
melhor forma. Não 
tente resolver todos os 
desafios de uma só vez. 
Pense sobre sua dieta.

Seu otimismo é 
contagiante e você 
vai conhecer pessoas 
novas. Você estará em 
sua melhor forma, então 
aproveite esta oportuni-
dade para ficar alerta a 
certos maus hábitos em 
seu estilo de vida.

A precisão de suas 
ideias será encora-
jadora. Expresse-se 
claramente e as suas 
mensagens vão circular. 
Tenha cuidado para não 
abusar de determinadas 
substâncias porque 
você é suscetível a 
algumas. 

Você vai estar de 
excelente humor hoje, 
faça tudo corretamente 
para pedir o que precisa 
- um trabalho bem feito 
merece ser pago! Você 
se sente lento porque 
não faz exercícios - mova 
os músculos.

Nada vai estragar o 
seu bom humor hoje! 
Os céus estão sorrindo 
para você e o sentimen-
to será recíproco. Suas 
dúvidas não afetam as 
suas perspectivas ou as 
suas relações com os 
outros, o que faz uma 
existência perfeita - ou 
quase.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Alex afirma a 
Jaqueline que 
precisa se afastar 
para reconquistar 
Maria Alice. As fé-
rias chegam ao fim. 
Antônio dá as boas-
-vindas aos alunos 
do Sapiência. Alex 
garante a Flora que 
provará a Maria 
Alice que ele não a 
traiu. Jade, Michael 
e Pérola provocam 
Bárbara.   

Espelho da Vida
Danilo implora 

para Cris/Julia 
acreditar nele. 
Edméia/ Grace fica 
perturbada ao ver 
uma sombra na foto 
ao lado de Priscila. 
Vicente diz a Felipe 
que Alain não tem 
culpa por sua mor-
te. Cris/Julia prome-
te a Eugênio nunca 
mais ver Danilo.     

O Tempo 
Não Para

Livaldo segue 
para o duelo com 
Januza. Lalá conta 
a Vera Lúcia como 
conseguiu dinheiro. 
Bento lê as regras 
do duelo para os 
oponentes. Paulina 
consegue avisar 
a Marocas que as 
balas da pistola 

de Dom Sabino 
foram adulteradas. 
No momento em 
que os dois atiram, 
Samuca e Marocas 
caem sobre seus 
pais. 

O Sétimo Guardião
O Encapuzado 

conversa com Ga-
briel. Judith revela 
aos guardiães que 
viu a forma humana 
de Léon. Robério 
vai à casa de Va-
lentina, e Sampaio 
se irrita. Sóstenes 
se preocupa com 
o comportamento 
de Luz. Gabriel 
questiona Eurico 
sobre a desapro-
priação do casarão. 
Gabriel abandona 
Luz e se muda para 
o casarão. Fabim 
observa Marilda e 
Eurico. Sóstenes 
tenta confortar Luz. 
Gabriel sonha com 
Egídio.

Jesus
Os apóstolos se 

emocionam ao ou-
virem uma canção. 
Madalena devolve 
o anel a Petronius. 
Alguns dias se pas-
sam e Jesus, com 
um capuz, chega à 
Jerusalém em meio 
à multidão. Pedro 
diz estar preocupa-
do com o Mestre. 
Longinus avisa a 

Petronius sobre o 
paradeiro de Noe-
mi. Judas Iscariotes 
diz ter algo a dizer 
para Madalena. 
Simão Fariseu pro-
cura pela esposa.  

As Aventuras 
de Poliana

A diretoria da es-
cola fica em dúvida 
sobre se espera 
Bento aparecer ou 
chama outro aluno. 
Durval vai até a es-
cola confrontar Éric 
sobre o besouro de 
Lorena. Nanci conta 
para Antônio que 
está apaixonada 
por Iuri.   

Chiquititas
Laura responde 

que sempre estarão 
juntas e lembra 
do pedido que 
Maria fez a estrela 
cadente para que 
ela a ajudasse a 
encontrar uma fa-
mília. Laura diz que 
cumpriu seu papel 
e que, a partir de 
agora, elas ficarão 
juntas dentro do 
coração. 

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

Globo, 01h48 Um 
congressista é as-
sassinado por um 
órgão do governo, 
logo após ter se de-
clarado radicalmen-
te contra uma lei 
que, em nome da 
segurança nacional, 
permitiria que hou-
vesse uma total in-
vasão de privacida-

de. Acidentalmente, 
o crime é filmado e 
o dono da gravação, 
sentindo-se amea-
çado, coloca a pro-
va do crime na sa-
cola de compras de 
um advogado que, 
a partir deste mo-
mento, vê sua vida 
se transformar num 
verdadeiro inferno.
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Vicente de Carvalho Marques, estado 
civil solteiro, profi ssão eletricista, nasci-
do em Santos (1º Subdistrito), SP no dia 
quatorze de dezembro de mil novecen-
tos e setenta (14/12/1970), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Guaci Rodrigues 
Marques e de Maria Aparecida de Car-
valho Marques.
Angelica Barbosa da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão montadora, nas-
cida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia primeiro de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e cinco 
(01/12/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Geroncio Barbosa da Silva e de 
Angelita Barbosa da Silva.

Denilson Donizete Miranda, estado 
civil divorciado, profi ssão gerente de 
produção, nascido em Cambira, PR no 
dia nove de dezembro de mil novecen-
tos e setenta e três (09/12/1973), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Aparecido 
Miranda e de Aparecida Polita Miranda.
Maria Josivania Mendes, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Gravatá, PE no dia treze de novembro 
de mil novecentos e setenta e seis 
(13/11/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de José Joaquim Mendes e de Maria 
de Lourdes da Silva Mendes.

Adriano Pires Ferreira, estado civil 
divorciado, profi ssão inspetor de quali-
dade, nascido em São Paulo, SP no dia 
doze de dezembro de mil novecentos e 
setenta e um (12/12/1971), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Antonio Pires Ferrei-
ra e de Maria de Lourdes Balduina.
Selma da Silva Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de produ-
ção, nascida em Subdistrito Aclimação, 
São Paulo, SP no dia treze de junho 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(13/06/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Nelson Jacinto Ferreira e de 
Margarida da Silva Ferreira.

William Bittencourt Matias da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de refrigeração, nascido em São Paulo, 
SP no dia vinte de maio de mil nove-
centos e setenta e nove (20/05/1979), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Ailton 
Matias da Silva e de Solange Helena 
Bittencourt da Silva.
Thaís Monteiro de Melo, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telema-
rketing, nascida em São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (28/01/1984), 
residente e domiciliada em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha de Fran-
cisco de Assis de Melo e de Marilda 
Monteiro de Melo.

Marco Fernandes, estado civil solteiro, 
profi ssão metalúrgico, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia oito de fevereiro de 
mil novecentos e setenta (08/02/1970), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Agos-
tinho Fernandes e de Julia de Freitas 
Fernandes.
Rosely Lorrani dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucu-
ruvi), SP no dia vinte e quatro de junho 
de mil novecentos e sessenta e cinco 
(24/06/1965), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Maria Angelica Lorrani dos 
Santos.

(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)
Eric Luis Martins dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de 
redes, nascido em Guarulhos, SP no dia 
trinta de maio de mil novecentos e oitenta 
(30/05/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Osmundo Ferreira dos Santos e de Neu-
za Martins dos Santos.
Paloma Almeida Venancio, estado civil 
solteira, profi ssão biomédica, nascida 
em Guarulhos, SP no dia oito de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e três 
(08/02/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marcelo Douglas Venancio e de Edna da 
Conceição Almeida.

Ananias Novais de Jesus, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de produção, 
nascido em Ruy Barbosa, BA no dia de-
zoito de setembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (18/09/1969), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Maria Novais de Jesus.
Clarice Silva de Queiróz, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Dis-
trito de Pocinho, Barbosa Ferraz, PR no 
dia seis de outubro de mil novecentos e 
sessenta e seis (06/10/1966), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Mariano Queiróz e 
de Dolores Leite da Silva Queiróz.

Washington Pereira da Hora, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de em-
pilhadeira, nascido em Guarulhos, SP no 
dia doze de novembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (12/11/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Valdomiro Pereira da 
Hora Filho e de Cíntia Maria dos Reis da 
Hora.
Dayane de Angelo Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão analista de sac, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), 
SP no dia dez de outubro de mil nove-
centos e noventa e quatro (10/10/1994), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Henrique Pereira e de Debora 
de Angelo.

Cristhian de Oliveira Massini, estado 
civil solteiro, profi ssão programador, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/01/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Carlos Alberto de Carvalho Massini e 
de Nadir de Oliveira Massini.
Patricia Costa Reis, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nasci-
da em Subdistrito Cerqueira Cesar, São 
Paulo, SP no dia trinta e um de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(31/05/1995), residente e domiciliada em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Mesaque de Souza Reis e de Silvana da 
Costa Bento Reis.

Edmilson José dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de re-
troescavadeira, nascido em Petrolândia 
(Reg. Floresta), PE no dia treze de abril 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(13/04/1974), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ismael de Assis dos Santos e de Maria do 
Carmo dos Santos.
Alexsandra Maria da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Ca-
ruaru (Reg. Cortês), PE no dia vinte e oito 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
um (28/10/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Robercino Abel da Silva e de Maria 
Auta da Conceição.

Fabrício Gomes, estado civil divorciado, 
profi ssão analista de sistemas, nascido 
em São Paulo, SP no dia dezoito de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(18/10/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Maria das Neves Gomes.
Amanda da Conceição, estado civil di-
vorciada, profi ssão manicure, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezes-
sete de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove (17/06/1989), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Maria Luzia da Conceição.

Daniel Trindade Melo da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
nove de julho de mil novecentos e noven-
ta e três (09/07/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Aluizio Mélo da Silva e de Maria 
Rodrigues Trindade da Silva.
Ariadne Cristina Santos Jose, estado 
civil solteira, profi ssão secretária, nas-
cida em São Paulo (Reg. Distrito São 
Miguel Paulista), SP no dia nove de se-
tembro de mil novecentos e noventa e 
seis (09/09/1996), residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Nabel 
Michel Jose e de Rita de Cassia Santos.

Evi Pereira da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de agosto de mil novecentos e noventa 
(28/08/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Venâncio Pereira da Silva e de Irani Fi-
délis Moreira da Silva.
Rebeca Harumi Katayama, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de janei-
ro de mil novecentos e noventa e sete 
(10/01/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Hiroshi Katayama e de Eliane 
Barbosa de Sousa Katayama.

Willyan Bernardo Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (22/04/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Wagner Edson Pereira e de 
Maura Belinha Bernardo.
Gabriele Angelo da Cruz, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Vila Nova 
Cachoeirinha), SP no dia vinte de agos-
to de mil novecentos e noventa e seis 
(20/08/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Wellington Cerqueira da Cruz e 
de Luciana Pereira Angelo.

Mauro Antoniolli, estado civil divor-
ciado, profi ssão professor, nascido em 
São Paulo, SP no dia cinco de junho 
de mil novecentos e setenta e sete 
(05/06/1977), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Gilberto Antoniolli e de Maria 
Teresa Antoniolli.
Neide Gonçalves de Oliveira, esta-
do civil solteira, profi ssão funcionária 
pública federal, nascida em Bragança 
Paulista, SP no dia quatro de maio 
de mil novecentos e setenta e sete 
(04/05/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Rubens de Oliveira e de Nair Gonçalves 
de Oliveira.

Lucas Henrique Gaspar Fagundes, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em São José 
do Rio Preto (Reg. 3º Ofício), SP no dia 
trinta e um de março de mil novecentos 
e noventa e oito (31/03/1998), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Carlos Henrique Fa-
gundes e de Crislei Gaspar Fagundes.
Erica Kathelyn Soares de Micco, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Nazaré Paulista, SP no dia de-
zenove de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e nove (19/02/1999), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Herych Ernesto de 
Micco e de Ivanete Soares Barbosa.

Alexandre Pereira de Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão operador logísti-
co, nascido em Distrito São Miguel Pau-
lista, São Paulo, SP no dia vinte e um de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (21/02/1993), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Reinaldo Rodrigues de Souza e 
de Selma Pereira Germano de Souza.
Tamara de Souza Nunes, estado civil 
divorciada, profi ssão operador logístico, 
nascida em Diadema, SP no dia vinte e 
seis de janeiro de mil novecentos e no-
venta e cinco (26/01/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Carlindo Alves Nunes e 
de Luciana Sebastiana de Souza Nunes.

Thiago Jorge Restivo, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de negócios, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia sete de abril de mil 
novecentos e oitenta e oito (07/04/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Edna Rosemeire Restivo.
Amanda Ciriaco da Cruz, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezessete de agosto de mil novecentos 
e noventa e sete (17/08/1997), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Irismilton Novaes da 
Cruz e de Arlete Pereira Ciriaco da Cruz.

José Marcio Ribeiro da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em Ouro Verde de Minas, MG no 
dia dez de março de mil novecentos e 
setenta e nove (10/03/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Jaime Viana Ribeiro e 
de Delvina da Silva Ribeiro.
Vanuza Pinto Vieira, estado civil sol-
teira, profi ssão pedagoga, nascida em 
Vila Velha, ES no dia dezessete de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(17/07/1984), residente e domiciliada em 
Vila Velha, ES, fi lha de Jair Carlos Vieira 
e de Vanir Benedito Pinto Vieira.

Saulo Verissimo da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente, nascido em 
Guarulhos, SP no dia doze de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (12/07/1981), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Vicente Veris-
simo da Silva e de Luiza Marilac da Silva.
Fabiana Silva Santos, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Itabuna 
(Reg. 1º Ofício), BA no dia quatro de ju-
nho de mil novecentos e noventa e quatro 
(04/06/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Wilson dos Santos e de Maria de 
Fátima Quaresma da Silva.

Eliél de Vasconcelos Pereira, estado 
civil divorciado, profi ssão operador de 
ponte rolante, nascido em Bonito, PE no 
dia vinte e seis de maio de mil novecen-
tos e setenta e quatro (26/05/1974), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Pedro Henrique 
Pereira e de Maria Cilene de Vasconcelos 
Pereira.
Valdelice Romeiro Inucencio, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Paratinga, BA no dia 
treze de dezembro de  mil novecentos e 
setenta e nove (13/12/1979), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Manoel Messias Inucen-
cio e de Maria Romeiro Inucencio.

Debora Carvalho Alcieri, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdis-
trito Vila Formosa), SP no dia doze de 
julho de mil novecentos e setenta e sete 
(12/07/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Lavieri Alcieri e de Laura Leopoldina de 
Carvalho Alcieri.
Luciana Ribeiro Silveira, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de produção, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
seis (19/08/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Wilson Aparecido Silveira e de Arlete 
Ribeiro Silveira.

Marcelo Silva, estado civil solteiro, pro-
fi ssão controlador de acesso, nascido 
em Subdistrito Brás, São Paulo, SP no 
dia onze de setembro de mil novecentos 
e noventa e dois (11/09/1992), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Juraci Maria da Silva.
Tamires Assis dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Salvador (Reg. Lauro de Freitas), BA no 
dia dezessete de abril de mil novecentos 
e noventa e cinco (17/04/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Caetano Nascimento 
dos Santos e de Lucilene de Jesus Assis.

Odivan Amaro de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro mecânico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
três (12/12/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Oliveiro Amaro de Lima e de Leuzina 
Alves de Lima.
Aline Mislene Horacio, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica de segurança do 
trabalho, nascida em Aracaju-SE (Reg. 1º 
Subdistrito de Guarulhos), SP no dia treze 
de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/04/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aparecido Horacio e de Gedalva Souza 
Horacio.

Maikon Araujo Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão produtor de eventos, nascido 
em Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia treze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (13/12/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ilton dos Santos Silva e 
de Sandra de Araujo Amorim Silva.
Edilaine Bahls Fogaça, estado civil di-
vorciada, profi ssão empresária, nascida 
em Larajeiras do Sul, PR no dia primeiro 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (01/02/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Agostinho da Silva Fogaça e de Rosely 
de Paula Bahls Fogaça.

Adriano da Silva Grossi, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de controle de 
produção, nascido em Guarulhos, SP no 
dia treze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (13/02/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Marco Antonio Grossi e 
de Ceia Novais da Silva Grossi.
Maria Luiza Maia Beserra, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora de pós 
vendas, nascida em Guarulhos, SP no dia 
três de junho de mil novecentos e noventa 
e três (03/06/1993), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Peixoto Beserra e de Te-
resinha Maia Beserra.

Érico Lima de Menezes, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de sistemas, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
oito (25/02/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Márcio José de Menezes e de Maria da 
Gloria Lima de Menezes.
Thays de Mendonça Comar, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em 
Subdistrito Vila Prudente, São Paulo, SP 
no dia vinte de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (20/01/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio Carlos Comar e 
de Maria Alzira de Mendonça Comar.

Jorge da Conceição, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente comercial, nascido em 
Subdistrito Santo Amaro, São Paulo (Reg. 
Subdistrito Capela do Socorro), SP no dia 
dezesseis de outubro de mil novecentos 
e setenta e nove (16/10/1979), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Maria Josefa da Con-
ceição.
Karla Caroline da Silva Barbosa, estado 
civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em Guaratinguetá (Reg. 1º Subdistrito), 
SP no dia dezoito de maio de mil novecen-
tos e oitenta e sete (18/05/1987), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Carlos Barbosa e de 
Silvia Maria da Silva Barbosa.

Orlando Afonso Pereira Neto, estado 
civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP 
no dia quinze de abril de mil novecentos 
e oitenta e quatro (15/04/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Francisco Asedio Pereira 
e de Marcia Aparecida Thimoteo Pereira.
Renata Gomes de Freitas, estado civil 
solteira, profi ssão dentista, nascida em 
Subdistrito Jabaquara, São Paulo, SP no 
dia quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e dois (04/02/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Adnivaldo Rocha de Frei-
tas e de Angela Cristina Gomes de Freitas.

Rodrigo da Silva Barros, estado civil sol-
teiro, profi ssão técnico judiciário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e oitenta e oito 
(26/03/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Almir da Silva Barros e de Maria Luiza da 
Silva Barros.
Viviane Aparecida Barbosa dos Santos, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e um de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (21/09/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio dos 
Santos e de Vilma Barbosa dos Santos.

Claúdio Agostinho, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Santana 
dos Garrotes, PB no dia quinze de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(15/12/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Milton Agostinho e de Lenice Agostinho.
Simone Amâncio Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Santana dos Garrotes, PB no dia vinte de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(20/06/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Amâncio Pereira e de Maria do So-
corro.

Felipe Augusto Nunes, estado civil soltei-
ro, profi ssão estoquista, nascido em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), SP no 
dia oito de julho de mil novecentos e no-
venta e três (08/07/1993), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Luiz Claudio Ferreira Nunes e 
de Elisangela de Brito Nunes.
Thatiane Virginia da Cruz Carnaes, 
estado civil divorciada, profi ssão gerente 
administrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia onze de maio de mil novecentos e 
oitenta e um (11/05/1981), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Cláudio Carnaes e de Maiza 
Virginia da Cruz Carnaes.

Pecio José Fernandes, estado civil di-
vorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em Iporã, PR no dia vinte e oito de janei-
ro de mil novecentos e sessenta e um 
(28/01/1961), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Domingos Fernandes Rodrigues e de Ma-
ria Madalena Gomes Fernandes.
Jeane Almeida Costa, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Brasilandia), SP no dia 
vinte e um de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e um (21/02/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio Hermogenes 
Costa e de Ivanete Maria de Almeida 
Costa.

Felippe de Melo Ambrozio, estado civil 
solteiro, profi ssão almoxarife, nascido em 
Subdistrito Santo Amaro, São Paulo, SP 
no dia onze de agosto de mil novecentos 
e noventa e três (11/08/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Roberto de Paula Am-
brozio e de Marilene de Melo.
Jéssica Souza da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de odontologia, 
nascida em São Paulo (Reg. 1º Subdis-
trito de Guarulhos), SP no dia trinta e um 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
seis (31/01/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Clayton da Silva e de Viviane Souza 
Constantino.

Hernane de Oliveira Gomes, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor de suporte 
bilingue, nascido em São Paulo, SP no 
dia quatorze de novembro de mil nove-
centos e oitenta e sete (14/11/1987), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Francisco Ernane 
Ramalho Gomes e de Silvana Aparecida 
Estessi de Oliveira Gomes.
Gabrielle Gomes Rodrigues, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo, SP no dia trinta e um de outu-
bro de mil novecentos e noventa e quatro 
(31/10/1994), residente e domiciliada em 
Subdistrito Capela do Socorro, São Paulo, 
SP, fi lha de Jesus Mendes Rodrigues e de 
Marinalva Gomes Rodrigues.

Antonio Lacerda Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão pedreiro, nascido em São 
Raimundo do Doca Bezerra (Reg. 2.º Ofí-
cio de Esperantinópolis), MA no dia treze 
de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/05/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João José Silva e de Maria Lacerda Silva.
Valéria Gomes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Cumaru do Norte, PA no dia primeiro 
de outubro de mil novecentos e noventa 
(01/10/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Manoel Silva e de Ioneide Gomes 
da Silva.

Felipe da Silva Ferreira, estado civil 
solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em São Paulo, SP no dia três 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (03/09/1985), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Nelson Ferreira e de Nilza da Silva 
Ferreira.
Dyana Maria Dionizio Marques, estado 
civil solteira, profi ssão analista de quali-
dade, nascida em São Paulo, SP no dia 
treze de outubro de mil novecentos e 
oitenta e dois (13/10/1982), residente e 
domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP, fi lha de Orazil Marques e de 
Dalva Dionizio de Morais.

Pablo Fernando de Almeida, estado civil 
solteiro, profi ssão comprador, nascido em 
Jacareí, SP no dia vinte e nove de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e um 
(29/12/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Deusdelina Maria 
de Almeida.
Sandra Andréia Cirilo, estado civil soltei-
ra, profi ssão analista de suporte comercial 
júnior, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezesseis de junho de mil novecentos e 
setenta e seis (16/06/1976), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Claudio Cirilo e de 
Lindiomar Vieira Cirilo.

João Silva de Jesus, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nas-
cido em Aquidabã (Reg. 2º Ofício), SE no 
dia treze de novembro de mil novecentos 
e setenta e três (13/11/1973), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Manoel Francisco de 
Jesus e de Pureza de Oliveira Silva.
Rozilene Gomes dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Aquidabã (Reg. 2º Ofício), SE 
no dia seis de janeiro de mil novecentos 
e setenta e oito (06/01/1978), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Osvaldo Gomes dos 
Santos e de Maria Laurice Vieira.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 
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presente para ser 
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imprensa local.
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Raid Antonio Querino da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão agente de 
proteção de aviação civil, nascido em 
Guarulhos, SP no dia seis de feverei-
ro de mil novecentos e setenta e seis 
(06/02/1976), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Alicio Silva e de Maria Querino 
dos Santos.
Marisa da Paixão X avier, estado civil 
divorciada, profi ssão gerente adminis-
trativa, nascida em São Paulo, SP no 
dia cinco de dezembro de mil nove-
centos e setenta e nove (05/12/1979), 
residente e domiciliada em Subdistrito 
Brasilândia, São Paulo, SP, fi lha de 
Carmino Jose avier e de Maria Clau-
dete avier.

Douglas Caldas Luiz, estado civil 
divorciado, profi ssão coordenador de 
produção, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dezoito de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (18/02/1984), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Vilson 
Caldas Luiz e de Marineide Ferreira 
Caldas Luiz.
Amanda Araujo da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão líder operacional, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e três de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (23/02/1988), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Vicente 
da Silva e de Ester Araujo dos Santos 
Silva.

Alessandro da Cunha Ferreira, esta-
do civil divorciado, profi ssão eletricista 
automotivo, nascido em Subdistrito 
Jabaquara, São Paulo, SP no dia trinta 
e um de agosto de mil novecentos e 
setenta e cinco (31/08/1975), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Geni Ferreira.
Ariane Cá ssia Rodrigues de Freitas, 
estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP no dia 
sete de outubro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (07/10/1985), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de rio de Oliveira 
Freitas e de Sebastiana Rodrigues da 
Silva Freitas.

Thiago José da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia cinco de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/07/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de José Geraldo da Silva e de Alice 
Epifanio da Silva.
Engel Priscilla de Oliveira dos San-
tos, estado civil solteira, profi ssão 
consultora trainee, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia cinco de dezembro 
de mil novecentos e noventa e três 
(05/12/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Robes dos Santos e de Vanda 
Lucia de Oliveira.

Danilo Pereira Gomes, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor de ven-
das, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de agosto de mil nove-
centos e noventa e dois (24/08/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Soares Gomes e de Marly Pereira So-
brinho Gomes.
Natá lia Cordeiro Sousa Lopes, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dez de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
seis (10/01/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Francisco Natal Sousa 
Lopes e de Maria da Graça Cordeiro 
da Silva.

André Tadeu da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo, SP no dia dezenove de 
setembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (19/09/1968), residente e domiciliado 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, 
fi lho de Benedicto Lopes da Silva e de 
Sonia Grugnale da Silva.
Michele Roberta Watzek, estado civil 
divorciada, profi ssão coordenadora fi -
nanceira, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte de novembro de mil novecentos 
e setenta e oito (20/11/1978), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jose Roberto Watzek e 
de Maria Jane de Castro Watzek.

João Batista da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Major Izidoro, AL no dia vinte 
e quatro de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e cinco (24/02/1975), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Laurindo da Silva 
e de Maria Vituriana da Silva.
Marineusa dos Santos, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Arapiraca, AL no dia treze de mar-
ço de mil novecentos e setenta e oito 
(13/03/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Sulino dos Santos e de Jacira 
Maria da Conceição.

Diogo Oliveira Cosmo Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão garçom, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de março de mil novecentos e noventa 
(27/03/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Vicente Anastácio de Oliveira Silva e de 
Sônia Maria Cosmo Silva.
Pollyana Lopes Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão garçonete, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e oito 
(11/01/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Josuel Lopes da Silva e de Damiana Cí-
cera Lopes.

Alan Santos do Nascimento, estado ci-
vil divorciado, profi ssão coordenador de 
vendas, nascido em Arapiraca, AL no dia 
seis de abril de mil novecentos e oitenta e 
três (06/04/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luiz Quirino do Nascimento e de Clei-
de Maria Santos do Nascimento.
Barbara Vitorino de Moura, estado civil 
solteira, profi ssão coordenadora de ad-
ministração de vendas, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Alto da Moóca), 
SP no dia treze de abril de mil novecen-
tos e noventa e dois (13/04/1992), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jonas Gomes de 
Moura e de Janete Vitorino.

Wanderley Vidal Coelho, estado civil 
divorciado, profi ssão funcionário público 
municipal, nascido em Subdistrito Santa-
na, São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
sete (27/02/1967), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Vidal Coelho e de Domerci-
lia Justino Coelho.
Maria das Dô res de Freitas, estado civil 
divorciada, profi ssão cozinheira, nascida 
em marí, CE no dia quatorze de abril 
de mil novecentos e sessenta e quatro 
(14/04/1964), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vicente Antonio de Freitas e de Maria Le-
tisse Freitas.

Walter Fleury Junior, estado civil soltei-
ro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia dez de agosto de mil novecen-
tos e noventa e um (10/08/1991), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Walter Fleury e de 
Cleide Sartori.
Priscila da Conceição, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de teleaten-
dimento, nascida em Guarulhos, SP no 
dia treze de outubro de mil novecentos 
e noventa e dois (13/10/1992), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Neuza Adalgisa da 
Conceição.

Rogério Borges, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dez de janeiro de mil 
novecentos e setenta e um (10/01/1971), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Borges 
e de Wanda dos Santos Borges.
Viviane Aparecida de Moraes, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e sete (24/02/1977), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Luiz de Moraes e 
de Vera Lucia de Souza Moraes.

Célio de Lima Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão mecânico de aeronaves, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (14/02/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Expedito Juvenal da Silva e de Maria 
Severina de Lima Silva.
Mayara Lourenço Rodrigues, estado 
civil solteira, profi ssão analista de supply 
chain, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de abril de mil novecentos e 
noventa e dois (22/04/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Claudio Rodrigues e de 
Maria Leuda Lourenço Rodrigues.

Claudemir Leal, estado civil solteiro, pro-
fi ssão motorista, nascido em Subdistrito 
Mooca, São Paulo, SP no dia trinta de 
novembro de mil novecentos e setenta e 
três (30/11/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Moacyr Leal e de Genny Maria Leal.
Elisângela Cristina da Silva Luiz, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e 
nove (17/02/1979), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Luiz Irmão e de Josefa Maria 
da Silva.

Antonio João da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão funcionário público muni-
cipal, nascido em Subdistrito Vila Pruden-
te, São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
novembro de mil novecentos e sessenta 
(28/11/1960), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Avelino da Silva e de Maria Luiza 
da Silva.
Z ilda Alves Costa, estado civil divorciada, 
profi ssão funcionária pública municipal, 
nascida em São Gotardo, MG no dia vin-
te e três de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e dois (23/01/1962), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Luiz Martins da Costa e 
de Iracema Alves Costa.

Moises Carlos Pereira dos Santos, es-
tado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP no dia trinta 
e um de agosto de mil novecentos e ses-
senta e cinco (31/08/1965), residente e 
domiciliado em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdemar Pereira dos 
Santos e de Maria da Gloria Santos.
Débora Avila Gritti, estado civil divorcia-
da, profi ssão funcionária pública, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
setembro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (29/09/1965), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Avila e de Luiza Aparecida 
Paulino Avila.

Bruno Aparecido dos Santos, estado ci-
vil divorciado, profi ssão operador de loja, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e seis (24/10/1986), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Luciano Serafi m dos Santos 
e de Maria das Graças Estevão de Lima.
Dicilene Santana de Souza, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
outubro de mil novecentos e setenta e 
um (22/10/1971), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Venancio Martins de Souza e de Inês 
Santana Souza.

Leandro Alves dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão ajudante, nascido 
em Dário Meira, BA no dia vinte e sete 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
nove (27/10/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Manoel Messias Alves dos Santos 
e de Lenice Conceição dos Santos.
Bruna Estefany Paulo da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Arapiraca (Reg.Campo Grande), AL no 
dia doze de setembro de mil novecentos e 
noventa e nove (12/09/1999), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Paulo da Silva Filho 
e de Josefa da Silva.

Rafael Mariano dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão militar da aeronáutica, 
nascido em Porto Ferreira, SP no dia 
dezesseis de maio de mil novecentos e 
oitenta e seis (16/05/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Casemiro Mariano dos 
Santos Filho e de Adriana Isabel Bertel 
dos Santos.
Paula Bernardes de Oliveira Babinski, 
estado civil solteira, profi ssão piloto de ae-
ronaves, nascida em Rio de Janeiro (Reg.
4º Registro Civil), RJ no dia dez de abril 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(10/04/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Nelson Adão Babinski e de Mary Elizabeth 
Cerruti Bernardes de Oliveira Babinski.

Anderson Estanislau Cimirro, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
(29/11/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Estanislau 
Cimirro e de Maria dos Anjos Cimirro.
Juliana Ramos Casemiro, estado civil 
solteira, profi ssão fonoaudióloga, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dez de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(10/04/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ademir Casemiro e de Auzeni Batista Ra-
mos Casemiro.

Rildo Pinheiro Santana, estado civil 
divorciado, profi ssão instrutor de auto 
escola, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatro de dezembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (04/12/1975), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Eurico Rodrigues Santa-
na e de olanda Isabel Pinheiro Santana.
Ná dia Fiallo Costa, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e três de março 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(23/03/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
David Egidio Costa e de Maria Fiallo de 
Carvalho Costa.

Matheus Ferreira Dias, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de rampa, nascido 
em Distrito Itaquera, São Paulo, SP no dia 
dezesseis de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco (16/05/1995), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Claudio de Oliveira Dias 
e de Ana Lucia da Conceição Ferreira 
Dias.
Carleandra dos Reis Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Itabuna (Reg. Coaraci), BA no 
dia dez de outubro de mil novecentos e 
noventa e dois (10/10/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Raimundo de Jesus 
Santos e de Maria Bispo dos Reis.

Felipe Borges Nogueira, estado civil 
solteiro, profi ssão processador de mer-
cadorias, nascido em Guarulhos, SP no 
dia treze de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (13/12/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Borges da Silva e 
de Adriana Aparecida Nogueira da Silva.
Camila Araujo Brandão, estado civil sol-
teira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de se-
tembro de mil novecentos e noventa e um 
(26/09/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jose Maria Brandão de Souza e de Ana 
Lucia Soares de Araujo.

Hiaber de Alencar Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em automação 
industrial, nascido em Subdistrito Tucuru-
vi, São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
(28/02/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose de Carvalho Costa e de Rita de Cas-
sia Alencar.
Beatriz Évelin Braga Santos, estado civil 
solteira, profi ssão analista de sistemas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia doze de 
junho de mil novecentos e noventa e qua-
tro (12/06/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Vagner Luis dos Santos e de Regiane 
Santos Braga.

Joel Augusto Cirillo da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
outubro de mil novecentos e setenta e um 
(18/10/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Baltazar da Silva e de Domingas 
Cirillo da Silva.
Ana Marcia Lopes Lima, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em So-
bral (Reg.1º Ofício, Mucambo), CE no dia 
vinte e nove de agosto de mil novecentos 
e noventa e um (29/08/1991), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Wellington 
Cordeiro Lima e de Vicentina Lopes Jorge 
Lima.

Luciano da Silva Ferreira, estado civil 
solteiro, profi ssão controlador de quali-
dade, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e um (22/02/1971), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Batista Ferreira e 
de Dirce da Silva Ferreira.
Claudia Regina Pereira da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão agente comunitário 
de saúde, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezoito de setembro de mil novecen-
tos e setenta e três (18/09/1973), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Arlindo Barbosa da 
Silva e de Cecilia Pereira da Silva.

Gabriel Paulino de Sene, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar jurídico, nasci-
do em Distrito Itaquera, São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de novembro de mil no-
vecentos e noventa e dois (27/11/1992), 
residente e domiciliado em Distrito Ita-
quera, São Paulo, SP, fi lho de João Maria 
de Sene e de Sabina Paulino de Sene.
Rhaquel Flauzino Moralez, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (25/09/1997), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Alexandre Roberto Moralez e de 
Rita de Cássia Flauzino Moralez.

Jonas Justino dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão chefe de cozinha, 
nascido em São Paulo, SP no dia três de 
março de mil novecentos e oitenta e três 
(03/03/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Justino Firme dos Santos e de Maria Je-
sus dos Santos.
Eloisa Liguori Z acchi, estado civil sol-
teira, profi ssão nutricionista, nascida em 
Subdistrito Santa Cecilia, São Paulo, SP 
no dia doze de janeiro de mil novecentos 
e setenta e sete (12/01/1977), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Valter acchi e de 
Angelina Liguori acchi.

Rosivaldo da Silva Oliveira, estado ci-
vil divorciado, profi ssão servidor público 
estadual, nascido em Jequié, BA no dia 
onze de novembro de mil novecentos e 
setenta e três (11/11/1973), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Genivaldo Rodrigues 
de Oliveira e de Dionilia da Silva Oliveira.
Lilânia Maria Carvalho de Azevê do, 
estado civil divorciada, profi ssão bancá-
ria, nascida em Floriano, PI no dia de-
zesseis de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e sete (16/01/1967), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Pedro José de Aze-
vêdo e de Raimunda Dalva de Carvalho.

Jaime Soares, estado civil divorciado, 
profi ssão acupunturista, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de janei-
ro de mil novecentos e setenta e nove 
(22/01/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Soares Filho e de Marilene Guerra 
Soares.
Ana Paula Santos Alcântara, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, SP no 
dia oito de setembro de mil novecentos 
e oitenta e um (08/09/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Pedro Santos Alcântara 
e de Dinorá Maria de Jesus.

Iran Reis Santos, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante, nascido em bai-
taba, BA no dia quinze de junho de mil 
novecentos e noventa (15/06/1990), re-
sidente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Melquiades 
Freitas Santos e de Joscélia Augusta 
Reis Santos.
Maria Claudia Ferreira da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpe-
za, nascida em Guarulhos, SP no dia dez 
de junho de mil novecentos e setenta e 
um (10/06/1971), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de José Ferreira da Silva e de Elvira 
Barbosa.

Ney Alberto Alves da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP no dia trinta e um de 
janeiro de mil novecentos e setenta e 
nove (31/01/1979), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Neilton Alves da Silva e de Iradir 
Maria de Araujo Silva.
Lucy Meire Oliveira Santos, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de produ-
ção, nascida em Eunápolis, BA no dia 
primeiro de novembro de mil novecentos 
e setenta e quatro (01/11/1974), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Anaelson de 
Oliveira Santos e de Maria de Lourdes 
Soares Santos.

Reynaldo Chambi Hidalgo, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de lavanderia, 
nascido em La Paz, Murillo, Nuestra 
Se ora De La Paz, Bolívia no dia dezoito 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e oito (18/02/1988), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Rene Chambi Limachi e de Hilda 
Hidalgo Garcia.
Justa Mamani Condori, estado civil sol-
teira, profi ssão costureira, nascida em La 
Paz, Mu eca, Sococoni, Bolívia no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (01/06/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Felix Mamani Coarite e 
de Caytana Condori Aliaga.

Marcelo Antonioli Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão guarda civil municipal, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia oito de março de mil 
novecentos e oitenta e dois (08/03/1982), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Helio Montei-
ro Pereira e de Marisa Antonioli Pereira.
Eliane Gomes de Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Dois Córregos, SP no dia cinco de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(05/09/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valentin Gomes de Oliveira e de Elizete 
Gusmão de Oliveira.

Tiago Roberto Machado, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia treze de 
maio de mil novecentos e oitenta e um 
(13/05/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Flavio Raimundo Machado e de Maria 
Izilda Machado.
Vanessa de Carvalho Cabral, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), 
SP no dia dezoito de junho de mil nove-
centos e oitenta e cinco (18/06/1985), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Nelson Ferreira 
Cabral e de Nilza Silverio de Carvalho 
Cabral.

Ew erton Miyadahira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Subdistrito 
Indianópolis, São Paulo, SP no dia seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
um (06/09/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Carlos Seiu Miyadahira e de Eulalia 
Eiko Hasseda Miyadahira.
Y ip Keyla Chan, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Liberdade), SP no dia 
dois de dezembro de mil novecentos e 
noventa (02/12/1990), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de ip Tommy Chan e de Rose Mary 

amashiba Chan.

Maycon Patrick Franco Modesto, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São João da Boa Vista, SP 
no dia dezenove de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (19/01/1985), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Waldemar Modes-
to Filho e de Maristela Ferreira Franco.
Isabel Cristina Nascimento Cunha, es-
tado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Amargosa, BA no dia 
quatorze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (14/12/1985), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Geraldo Santos 
Cunha e de Luciêne Nascimento.

Samuel Roseno Pereira, estado civil sol-
teiro, profi ssão mecânico de manutenção 
de aeronaves, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e nove de março de mil nove-
centos e noventa e seis (29/03/1996), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Moacir Miranda 
Pereira e de Maria Margarida Roseno.
Glaucia Santos Matos, estado civil soltei-
ra, profi ssão agente de aeroporto, nascida 
em Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de julho de mil nove-
centos e noventa e sete (26/07/1997), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Alberto Santos Matos e de 
Claudia Maria Osvaldo Matos.

Guilherme Coelho Bezerra, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de fabricação, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de agosto de mil novecentos e noven-
ta e cinco (21/08/1995), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Mauricio Nipo Bezerra e de 
Cintia Coelho Duarte.
Carolina Rodrigues da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta e um de agos-
to de mil novecentos e noventa e sete 
(31/08/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdomiro José da Silva e de Maria Graci-
lene dos Santos Rodrigues.
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1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
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tos exigidos pelo art. 1525 
do Código Civil Brasileiro:
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS
04 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E WC, PONTO 
COMERCIAL COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 04 

VAGAS DE GARAGEM. PREÇO R$ 350.000,00 COM 
50% DE ENTRADA E 60X FIXAS. TROCO POR APTO.

 CASA JD. LENIZE
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

SALÃO COMERCIAL C/ FRENTE PARA A AV. SÍTIO 
NOVO, N° 160 EM FRENTE À ESCOLA. 

PREÇO R$ 200.000,00 TROCO POR APTO.

CASA JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
CONTENDO 05 SUÍTES, 02 SALAS, COZINHA, SALÃO 
DE FESTA COM CHURRASQUEIRA E FOGÃO A LENHA, 
PISCINA COM 03 VAGAS DE GARAGEM, ESCRITURA 

REGISTRADA. PREÇO R$ 400.000,00 PARCELO 
COM 50% DE ENTRADA E 60X FIXAS DE ENTRADA. 

TROCO POR APTO.

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.

SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS
04 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.

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.

JD. 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. CAYUSI. 
PREÇO R$ 230.000,00, PRACELO COM 

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

COMPRO CONSÓRCIO 
EM ANDAMENTO!

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

COM MAIS DE 30% DAS 
PARCELAS PAGAS. 

MESMO COM PARCELAS EM 
ATRASO. ATENDEMOS TODO O 

BRASIL. PAGAMOS À VISTA.

SOLICITE SUA PROPOSTA!!!

(11) 98255-4125

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 16 de janeiro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 29 de janeiro de 2019 às 14h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a  
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos 
do instrumento particular com força de escritura pública de 22/02/2013, cujos Fiduciantes são EDVANDRO AMARO 
DE LIMA, CPF/MF. 194.405.978-44, e sua mulher MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMA, CPF/MF. 124.666.418-60, 
em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 611.985,12 (Seiscentos e 
Onze Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Doze Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o 
imóvel constituído pelo “Apartamento-Tipo nº 73, 7º andar, área privativa de 110,30m², e a área total construída de 
181,02m²,  com direito a 02 vagas de garagem, do Bloco 5, do Condomínio Residencial Supera, situado na Avenida 
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1.449, Bairro de Vila Augusta, Guarulhos/SP”, melhor descrito na 
matrícula 101.911 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e 
no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o  
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 343.964,81 (Trezentos e Quarenta 
e Três Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). 
O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação 
do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4581_12 Ol).
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1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

Bairro: Jd. Guarulhos Sidney 
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Ronal Santos Castillo, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em La Paz, Loayza, Anchallani, Bo-
lívia no dia vinte e três de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(23/11/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Walter Santos Mamani e de o-
nia Castillo Quispe.
Karolaine dos Santos Silva, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e seis de abril de dois mil 
(26/04/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edmilson José dos Santos e de 
Alexsandra Maria da Silva.

Leonardo Francisco do Nascimento, 
estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Ribeirão, PE no dia 
três de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (03/12/1982), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Francisco do 
Nascimento e de Maria José da Silva.
Elis Dayane dos Santos Silveira, es-
tado civil divorciada, profi ssão agente 
de endemias, nascida em Aracaju, SE 
no dia quatro de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (04/11/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Edivaldo 
Alves Silveira e de Eugênia dos Santos 
Silveira.

Wellington da Silva Guimarães, esta-
do civil solteiro, profi ssão atendente de 
alimentos e bebidas, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia onze de junho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (11/06/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Nelson 
Henrique Guimarães e de Albanita Au-
gusta da Silva Guimarães.
Aline Caetano Rosa, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de gestão de 
gente, nascida em Guarulhos, SP no 
dia cinco de agosto de mil novecentos 
e oitenta e oito (05/08/1988), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Juraci Francisco 
Rosa e de Antonia Caetano Rosa.

David Ricardo de Jesus Spagolla, 
estado civil solteiro, profi ssão funcioná-
rio público municipal, nascido em São 
Paulo, SP no dia dezesseis de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e dois 
(16/02/1982), residente e domiciliado 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, 
fi lho de Erasmo Jarbas Spagolla e de 
Beatriz de Jesus Spagolla.
Giseli Herminio da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão agente de atendimen-
to, nascida em São Paulo, SP no dia 
onze de outubro de mil novecentos e 
oitenta (11/10/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Herminio da Silva e 
de Izabel Cristina Felix da Silva.

ona do ar o  Serafi  estado civil 
divorciado, profi ssão operador de má-
quina, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de outubro de mil novecentos e 
oitenta e três (18/10/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Adalberto Serafi m e 
de mbelinda Grassi Silva Serafi m.
Ana Paula Santos Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de servi-
ços gerais, nascida em Itambé (Reg. 
Itapetinga), BA 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 Joselito Conceição da Silva e de 
Maria Jesus dos Santos Silva.

Claudinei Alves do Nascimento Lou-
zada, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e um de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e três (21/02/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Paulo de 
Freitas Louzada e de Noelina Alves do 
Nascimento Louzada.
Joys Caroline Inacio, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Guaru-
lhos), SP no dia vinte e oito de setem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(28/09/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Josimar Inacio da Silva e de 
Fátima de Lourdes Rodrigues da Silva.

Emerson Candido Dias, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
três (14/08/1993), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Candido de Lima e de 
Joaquina Neta Dias da Silva.
Amanda Juvencio da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (20/12/1995), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Juvencio 
da Silva Sobrinho e de Dalva Maria de 
Jesus.

Higor Correia Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão almoxarife júnior, nascido 
em Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP 
no dia seis de junho de mil novecentos e 
noventa e quatro (06/06/1994), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Milton Ferreira 
da Silva e de Lací Maria Correia da 
Silva.
Gabriele Silva Paixão, estado civil sol-
teira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia doze de ju-
nho de mil novecentos e noventa e oito 
(12/06/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Carlos da Paixão e de 
Maria Aparecida da Silva Paixão.

David de Oliveira Mariano, estado civil 
solteiro, profi ssão desenvolvedor, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (20/11/1995), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Manoel Clemente Mariano e 
de Raimunda Gomes de Oliveira.
Rô se Gleide Alves de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão nutricionista, nas-
cida em Ruy Barbosa, BA no dia trinta 
e um de março de mil novecentos e 
noventa e um (31/03/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Roque Alves de Souza e de Francisca 
Honorata de Souza.

Carlos Andre dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Tomazina, PR no dia treze de outu-
bro de mil novecentos e setenta e sete 
(13/10/1977), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Waldemar Moura dos Santos 
e de Emilia Paulina Moura dos Santos.
Viviane Rodrigues, estado civil divor-
ciada, profi ssão coordenadora de em-
presas, nascida em São Paulo, SP no 
dia dois de agosto de mil novecentos e 
setenta e oito (02/08/1978), residente e 
domiciliada em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP, fi lha de Neusa Maria 
Rodrigues.

Se alguém 
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   IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SOBRADO 
 2 dorms, sl, coz, wc, quintal e 1vg. 
R$1.000,00. F:99577-1571/2440-
5081 

 LOCAÇÃO ARTIGOS P/ FESTA 
 Mesas, cadeiras e brinque-
dos, decoracao comp.+ bolo. F: 
98725-8230/96966-3413  

 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 

 SERVIÇOS 
 MASSAGEM 

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

 RELAX 

 ALUGA-SE QUARTOS 
 Quartos p/ acompanhantes lim-
pos e equipados p seus clientes 
F: 94632-4922 Renato somente 
WhatsApp 

     

   
ANUNCIE 

SUAS PUBLICAÇÕES 
LEGAIS

Para anunciar nos
classifi cados ligue: 

2823-0828 / 2823-0829
2823-0830 / 2823-0836 / 

2823-0837



www.guarulhoshoje.com.br terça-feira, 8 de janeiro de 201914

Realize  os seus 
maiores sonhos

Vestibular de Medicina

Na São Judas Cubatão, você pode 
transformar realidades por meio 
da saúde e da educação.

Estude na 3ª melhor universidade 
privada do estado de São Paulo, 
segundo o MEC.

Inscreva-se em:
usjt.br/medicina

Prova: 20/1
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