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CRIME: Luísa Sonza afi rmou que foi vítima de um hacker que publicou indevidamente 
uma foto dela nua em seus stories do Instagram; ela desabafou e chorou
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Copa Barbosa de 
Guarulhos reúne 44
equipes, e é sucesso
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Pelo menos esta é a idade mínima que consta no projeto de reforma da Previdência elaborado pela equipe econômica, e que 
será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro; o texto já passou pelo crivo da área jurídica do governo

Governo sugere 65 anos para 
aposentar homens e mulheres
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Prefeitura inicia preparativos para a Semana do Conhecimento 2019
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Guarda Civil Municipal realiza
mais de 155 mil ações durante 
o ano 2018, aponta balanço

Eduardo Ferrari é empossado na 
presidência da OAB Guarulhos; 
mandato vai até o fi nal de 2021
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O prefeito Guti prestigiou a posse 
do novo presidente e discursou

As ações foram de patrulhamento, 
resgate e atendimento à população
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Governo de São Paulo

23º

24º

17º

17º
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TEMPESTADES

PANCADAS DE 
CHUVA

Oberdan Costa
A lamentável e triste tra-
gédia de Brumadinho 
não requer apenas inde-
nizações às famílias das 
vítimas e sobreviventes, 
mas prisão dos respon-
sáveis por este crime que 
coloca, mais uma vez, o 
Brasil nas páginas dos 
jornais de todo o mundo..

Anita Dolores Ramos
Até quando vamos con-
viver com tragédias co-
metidas pela irrespon-
sabilidades de quem só 
quer ganhar dinheiro? A 
direção da Vale precisa 
ser processada, julgada 
e os condenados pela 
Justiça brasileira cum-
prirem suas penas. Não 
dá para convivermos 
mais com tanto descaso 
com a vida do ser huma-
no e, principalmente, do 
trabalhador brasileiro.

Daniel Penteado Castro
O Brasil nada aprendeu 
com a tragédia de Ma-
riana, há apenas três 
anos. Agora, temos ou-
tra tragédia, bem maior 
que aquele na questão 
de perdas humanas. No 
nosso país, os empre-
sários fazem o que que-
rem. Realmente, é muita 
revolta e tristeza que as-
solam o povo brasileiro..

Eulália Boaventura 
Lima
Parabéns ao governa-
dor de São Paulo, João 
Doria, por dividir a dor 
das famílias mineiras, 
vítimas da tragédia de 
Brumadinho, e ofere-
cer ajuda com agentes 
de segurança do nosso 
estado. Temos que unir 
forças e aumentar a so-
lidariedade diante de ta-
manho desastre.

Sandra Duarte Porto
Achei muito importan-
te o governador de São 
Paulo, João Doria, san-
cionar a lei que permite 
os animais domésticos 
de serem transportados 
no Metrô, nos trens da 
CPTM e nos ônibus da 
EMTU. Agora, podemos 
levar nossos pets para 
passear ou visitar nossos 
familiares, principalmen-
te nos finais de semana.

Suzana Carvalho de 
Souza
Um ônibus atropelou 28 
ciclistas e matou três na 
Rodovia dos Bandeiran-
tes, neste final de sema-
na. E, infelizmente, este 
tipo de acidente envol-
vendo ciclistas nunca irá 
diminuir, pois é público e 
notório a aversão de mo-
toristas com quem está 
pedalando suas bikes, 
sejam para trabalhar ou 
nos momentos de lazer..

Mega Sena
Concurso n° 2121
02/02/2019
08 - 10 - 17 - 29 - 37 - 40

 
Lotofácil
Concurso n° 1771
01/02/2019 
02 - 06 - 07 - 10 - 11
13 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1940 
01/02/2019
00 - 14 - 19 - 22 - 30
31 - 32 - 35 - 43 - 47
48 - 62 - 70 - 74 - 76
83 - 84 - 87 - 96 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1897
02/02/2019
Primeiro sorteio 
04 - 12 - 29 - 31 - 34 - 38
Segundo sorteio
03 - 19 - 34 - 44 - 46 - 49

Federal
Extração n° 05359
02/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   58373           
700.000,00
2º  44022            30.000,00 
3º  49129             26.000,00
4º  34790             22.600,00
5º  62101              20.758,00

 Greve dos servidores

Depois dos trabalhadores da Educação, outros funcionários públicos da cidade de São 
Paulo entraram em greve nesta segunda-feira (4). A decisão foi tomada em uma assem-
bleia que reuniu várias categorias em frente à prefeitura, no Viaduto do Chá, região central 
da capital paulista. Algumas escolas da rede municipal de educação já estão sem aulas.

[ artigo ]

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

Aniversário do maior 
Tribunal do Brasil

Neste domingo (3) o 
Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo 
completou 145 anos 
de história, sendo esta 
Corte responsável pelo 
julgamento de cerca de 
20 milhões de ações, 
totalizando 32,4% de 
todos os processos em 
trâmite perante as Justi-
ças Estaduais no Brasil. 

Estima-se que a cada 
ano são ajuizadas cinco 
milhões de ações, ha-
vendo o aparato esta-
tal consistente em dois 
mil e seiscentos juízes 
de primeira instância, 
trezentos e sessenta 
desembargadores e um 
total de sessenta e oito 
mil servidores públicos, 
auxiliares, estagiários e 
terceirizados que atuam 
diariamente para o bom 
funcionamento da Justi-
ça paulista. 

Dentre os poderes da 
República, o Judiciário 
tem papel preponde-
rante na busca do equi-
líbrio social, definindo 
o rumo das vidas das 
pessoas ao dar última 
palavra sobre a aplica-
ção da Constituição e 
das Leis. 

Sem a atuação do TJ 
em nosso Estado, inú-
meras questões do co-
tidiano não teriam re-
solução, desde litígios 
simples como disputa de 
terras entre vizinhos, até 
casos grandes e com-
plexos como execuções 
fiscais milionárias contra 
grandes empresas e os 
crimes bárbaros que as-
solam nossa sociedade 
diuturnamente. 

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo foi criado 
em 3 de fevereiro de 
1874, durante o Segun-
do Império, e hoje con-
ta com mil setecentos 

e quarenta e cinco uni-
dades de primeira ins-
tância, espalhados em 
trezentos e dezenove 
municípios. O Tribunal 
do Estado de Minas Ge-
rais, por exemplo, tem o 
segundo maior contin-
gente do país, e conta 
apenas com metade em 
número de unidades de 
primeiro grau, restan-
do assim evidenciada 
a grandiosidade do TJ 
bandeirantes. 

Mesmo sendo o Tri-
bunal do Brasil com a 
maior quantidade de 
ações a serem julgadas, 
deve-se apontar que 
tem sido premiado rei-
teradamente pela cele-
ridade nos julgamentos. 
Tudo isso demonstra 
que a Justiça do Estado 
de São Paulo continua 
sendo um norte para os 
demais estados do país, 
sendo não apenas a 
maior, mas também um 
exemplo a ser seguido; 
por sua qualidade, cele-
ridade e aprimoramento 
constante de seu apara-
to público, sempre sob 
rígido controle de seus 
órgãos internos. 

A grandiosidade de 
nosso TJ deve-se ainda, 
aos exímios juízes, de-
sembargadores e inú-
meros servidores, esta-
giários, terceirizados e 
auxiliares que tornam 
possível a celeridade 
e qualidade no julgar. 
Que o Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo conti-
nue sendo um expoente 
nacional, que juntamen-
te com os nobres Advo-
gados, indispensáveis 
para a administração da 
Justiça e do MP, a so-
ciedade bandeirantes 
possa receber respos-
tas rápidas e eficientes 
em seus litígios diários.
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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O governador João Doria 
anunciou, no último sába-
do (2), o programa Nossa 
Casa, que será executado 
pela Secretaria Estadual de 
Habitação para fomentar a 
produção habitacional nos 
municípios e subsidiar as fa-
mílias de mais baixa renda. 
“Estamos falando de um to-
tal de 250 mil pessoas que 
não têm casa própria e pas-
sarão a ter”, disse o gover-
nador, durante o lançamento 
do programa no Palácio dos 
Bandeirantes. 

O secretário estadual da 
Habitação, Flavio Amary, 
explicou que o Nossa Casa 
envolve subsídios munici-
pais, estaduais e federais, 
além da oferta por parte das 
prefeituras de terrenos para 
a construção dos empreen-

dimentos e a participação da 
iniciativa privada. 

Segundo Amary, as empre-
sas participarão do progra-
ma construindo e disponi-
bilizando moradias ou lotes 
de interesse social a preços 
abaixo do valor de mercado 
para as famílias com renda 
de até três salários mínimos. 
O governo do Estado bene-
ficiará essas famílias com 
cheques moradia no valor 
de até R$ 30 mil. Em quatro 
anos o governo vai investir 
R$ 1 bilhão e construirá 60 
mil unidades por meio desse 
programa. 

No próximo dia 14, será 
realizado evento, em São 
Paulo, que reunirá prefeitos 
interessados em conhecer 
e aderir ao Nossa Casa. Du-
rante o encontro, que marca 

a primeira fase do programa, 
a equipe técnica da Secreta-
ria apresentará procedimen-
tos para a adesão das pre-
feituras ao projeto e iniciará 
o cadastro dos terrenos dis-
poníveis nos municípios. 

 As prefeituras definirão 
a demanda do Nossa Casa 
com base no cadastro das 
famílias inscritas. Terão 
prioridade as famílias que 
recebem auxílio-moradia ou 
as que vivem em áreas de 
risco. “É um programa inova-
dor, em cooperação com as 
prefeituras, que vai comple-
mentar as ações da CDHU 
e de outros programas no 
âmbito da Secretaria. Usare-
mos critérios técnicos visan-
do priorizar os municípios 
onde existem os maiores 
problemas de déficit habita-

cional”, explicou o secretário 
estadual da Habitação, Fla-
vio Amary. 

 Os municípios participan-

tes do Nossa Casa contri-
buirão com isenções e com 
a adequação de parâmetros 
urbanísticos próprios para 

esses lotes e moradias de 
interesse social, além de re-
cursos de infraestrutura ur-
bana nos empreendimentos. 

Antônio Boaventura

Ainda sem a abertura do 
processo de licitação, a pre-
feitura optou por prorrogar 
o contrato com a Trail Infra-
estrutura para o serviço na 
coleta de lixo até o final de 
julho deste ano. A empre-
sa, que tem sede na cidade 
de São Paulo, substituiu em 
janeiro do ano passado a 
Quitaúna Serviços S/C Ltda., 
empresa que atuava nesta 
atividade no município des-
de 1975. 

Em função de uma outra 
renovação do contrato, que 
ocorreu no final do mês de 
julho do ano passado, o go-
verno municipal ressalta que 
a vigência do novo acordo 

tem validade de 180 dias a 
partir do último dia 26 de 
janeiro, além de afirmar que 
não existe mais a possibili-
dade de ampliar o período 
de contratação. 

O HOJE obteve a informa-
ção de que a administração 

pública irá viabilizar o pro-
cesso de contratação por 
licitação durante a vigência 
do atual contrato.  

Em abril de 2018, a Trail 
Infraestrutura alocou quatro 
novos caminhões para re-
forçar a frota que realiza a 

coleta de lixo em Guarulhos. 
O propósito era o de reduzir 
o número de ocorrências 
com os caminhões para que 
pudesse gerar melhoria na 
operação. Além de serem 
mais modernos, os veículos 
têm capacidade de trans-
portar de uma só vez até 
50% mais de resíduos, em 
comparação com os mais 
antigos. São 18 toneladas, 
contra entre 12 toneladas e 
13 toneladas, que é o máxi-
mo de carga dos demais.

Hoje, a prestadora conta 
com 75 equipamentos, sen-
do 50 caminhões de coleta, 
que recolhem por mês entre 
30 mil e 35 mil toneladas de 
resíduos.

Prefeitura prorroga o contrato de 
coleta de lixo com a Trail até julho

Governo de SP lança programa que construirá 
60 mil moradias para pessoas de baixa renda
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Primeira Copa Barbosa de 
Guarulhos já faz sucesso 
entre atletas e torcedores

A cidade de Guarulhos 
recebe pela primeira vez a 
Copa Barbosa de Futebol 
Amador, evento que reúne 
mais de 40 times em busca 
do título de campeão da 
várzea esportiva municipal. 
O torneio é realizado pela 
prefeitura e tem como prin-
cipal parceiro o Supermer-
cado Barbosa.

O pontapé inicial da Copa 
foi dado no 
dia 19 de 
janeiro e 
contou com 
a presença 
de repre-
sentantes 
de setores 
significa-
tivos do 
município como o prefeito 
Guti (PSB), e Nelson Barbo-
sa, que conversaram com 
os atletas já com o objetivo 
de garantir a presença de 
mais equipes nas próximas 
edições do torneio.

“É importante que 
façamos esse tipo de 
campeonato para semear 
o esporte, ação social e a 

educação dentro da nossa 
cidade. Promover iniciati-
vas de coletividade como 
essa proporciona uma 
maior qualidade de vida 
e saúde à nossa região”, 
disse Nelson Barbosa.

Além dos atletas, a 
torcida também esteve 
presente e fez a festa 
nos estádios Oswaldo de 
Carlos e Cícero Miranda, 

locais onde 
ocorrem as 
partidas da 
competição 
que já pos-
suí a final 
marcada 
para o final 
de março.

Em 
parceria com o Barbosa, o 
torneio reúne 44 equipes 
na primeira edição e busca 
ser o principal evento de 
futebol amador do país. 
Para saber mais sobre o 
evento, acesse o portal da 
secretaria de esportes da 
prefeitura de Guarulhos e 
confira a tabela de jogos e 
locais de partida.  

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE 35.300.004.345

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às oito horas do dia dois de julho de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede da 
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU, sita à Rua Arminda 
de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do Comitê Estatutário, 
a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira Gersosismo e Roberto Olympio da 
Silva, sob a presidência da primeira. A Senhora Presidente do Comitê Estatutário 
esclareceu aos presentes que a reunião se realizava em obediência a Resolução nº 
37/2018, a fim de apreciar os seguintes assuntos: 1) Indicação dos nomes para 
compor a Diretoria da Progruaru: Sr. Francisco José Carone Garcia para ocupar 
o cargo de Diretor Presidente, e a Sra. Alzira Leite para ocupar o cargo de Diretora 
Administrativa Financeira e o Sr. Mario Reginaldo de Faria para ocupar o cargo de 
Diretor de Tecnologia e Inovação. Após analise de toda a documentação que vai 
anexa a esta ata, e também das declarações preenchidas, verificamos que todos os 
possíveis membros citados acimas preenchem os requisitos previstos na Lei nº 
13.303 de 30 de junho de 2016. Guarulhos, 02 de julho de 2018. 

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE 35.300.004.345

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às oito horas do dia vinte e nove de junho de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede 
da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU, sita à Rua 
Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do Comitê 
Estatutário, a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira Gersosismo e 
Roberto Olympio da Silva, sob a presidência da primeira. A Senhora Presidente do 
Comitê Estatutário esclareceu aos presentes que a reunião se realizava em 
obediência a Resolução nº 37/2018, a fim de apreciar os seguintes assuntos: 1) 
Indicação dos nomes para compor o Conselho de Administração da Proguaru: 
1º Conselheiro: Claudio Sergio Ribeiro Dias. 2º Conselheiro: Orivaldo Hernandes 
Sespedes. 3º Conselheiro: Luiz Alberto Zappa. 4º Conselheiro: Maurici Dias 
Gomes. 5º Conselheiro: Anderson Caldas Guimarães. 6º Conselheiro: Cassius 
Clay Rodrigues dos Santos. Após análise de toda a documentação que vai anexa a 
esta ata, e também das declarações preenchidas, verificamos que todos os 
possíveis membros citados acimas preenchem os requisitos previstos na Lei nº 
13.303 de 30 de junho de 2016. Guarulhos, 29 de junho de 2018. 

O torneio reúne 44
equipes em sua 

primeira edição; o
prefeito Guti esteve
presente no pontapé

inicial, em janeiro
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Com o tema “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza Para 
o Desenvolvimento Susten-
tável”, a Semana do Conhe-
cimento 2019 já começou 
a mobilizar a comunidade 
acadêmica, sociedade civil 
organizada e a Prefeitura. A 
atividade acontece entre os 
dias 21 e 25 de outubro.   

Na quinta-feira (31), no 
Adamastor Centro, a primei-
ra reunião sobre o evento 
reuniu cerca de 30 repre-
sentantes de instituições de 
ensino públicas e particu-
lares, secretarias munici-
pais, entidades de classe, 
associações e empresas.

Dados apresentados pela 
secretaria de Desenvolvi-
mento Científico, Econômi-
co, Tecnológico e de Inova-
ção (SDCETI), mostram que 
no ano passado a atividade 
recebeu 341 trabalhos e 
reuniu cerca de dez mil pes-
soas, envolvendo mais de 
90 instituições e entidades 
diferentes.

Conforme explica o se-

cretário da SDCETI, Rodrigo 
Barros, no início da atual ges-
tão, em 2017, a pasta decidiu 
unificar a Feira de Ciência 
e Engenharia de Guarulhos 
FECEG e a Semana Munici-
pal da Ciência e Tecnologia 
SEMCITEC, atividades acadê-
micas que já eram promovi-
das na cidade. 

“A orientação do Prefeito 
Guti foi a de melhorar os 
projetos que já vinham 
sendo realizados. Com esse 

espírito, decidimos promover 
a inclusão das crianças e dos 
empreendedores, criando a 
ExpoCriatividade e a Mostra 
de Economia Criativa. Deriva 
desta ação a Semana do Co-
nhecimento, que se tornou 
um grande evento”, explica.

A iniciativa fomenta a 
política pública municipal 
voltada à ciência, tecnologia 
e desenvolvimento econô-
mico sustentável, integrando 
crianças, jovens estudantes 

do ensino médio, universitá-
rios, lideranças acadêmicas 
e empreendedores ao ecos-
sistema local de inovação. 

Na avaliação geral dos par-
ticipantes do encontro, os 
resultados conquistados no 
ano passado são positivos. 
O diretor do Departamento 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (DCTI), Marcelo 
Rezende, destaca o viés 
colaborativo observado na 
organização do evento. 

Prefeitura inicia os preparativos para a 
Semana do Conhecimento edição 2019
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Guarda Civil Municipal divulga 
balanço de ações em 2018

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos divul-
gou nesta segunda-feira 
(4) um balanço de ações 
de janeiro a dezembro do 
último ano. Foram quase 
155 mil ações de patrulha-
mento e atendimento em 
diferentes locais, como 
unidades de saúde, es-
colas municipais, centros 
culturais e educacionais, 
praças, parques, quadras, 
estádios, entre outros.

De acordo com a corpo-
ração, foram solicitados 
2.528 ordens de serviços 
de apoio, envolvendo 
secretarias municipais, 
como Desenvolvimento 
Urbano, Educação, Meio 
Ambiente e Saúde, entre 
outras. Adicionando-
-se ainda  pedidos de 
segurança em eventos, 
denúncias e operações 
conjuntas com outras for-
ças de segurança pública, 
bem como 2.153 ocorrên-
cias diversas, envolvendo 
todas as Inspetorias da 
Guarda Civil.

A novidade em 2018 
foi a criação da Inspeto-
ria de Patrulhamento e 
Ações Sociais Preventivas 
(IPASP), que agrupa servi-
ços especializados de na-
tureza social e preventiva 
como a Patrulha Maria da 
Penha, a Patrulha Escolar 
e o Programa Guard.

A Patrulha Maria da 
Penha, por exemplo, 
trabalha na cidade nos 
casos de violência do-
méstica, quando do esta-
belecimento das medidas 
protetivas, por ordem do 
Judiciário, previstas pela 
Lei Maria da Penha. Já o 
Guard é um trabalho que 
busca levar conscientiza-
ção, educação, segurança 
e proteção à população 
contra o uso de drogas, 
em especial à comunida-
de estudantil. 

Serviço:
Em caso de emergência, 

a população pode acionar 
a GCM pelo 153 ou pelo 
telefone 2475-9444, que 
funciona 24 horas.
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A conferir
Hoje, às 14h, será a primeira sessão do ano na 

Câmara. Ainda não se sabe se o prefeito Guti 
(PSB) irá comparecer para prestigiar. Seria de 
bom tom; afinal, ele foi vereador duas vezes…

Apure-se
No Diário Oficial de sexta-feira, dia 1º, oito 

novas sindicâncias foram instauradas na Pre-
feitura. Gostaria de saber quantas estão em 
andamento. Deve ser um recorde...

Nas entrelinhas
O publicitário Fábio 

Carleto é um dos car-
deais da assessoria 
do possível prefei-
turável Wilson Paiva 
(NOVO). Detalhe: o 
clã Carleto (Fábio e 
seu pai, Valdir) não se 
bicam com o jorna-
lista Ernesto Zanon, 
diretor de imprensa 
do Guti…

Plano B
Perceptível: a missão dos gutistas dentro do 

NOVO é implodir qualquer tentativa de candida-
tura a prefeito em 2020. E apoiar a reeleição do 
Guti, claro...

Qual sua opinião?
A Prefeitura está finalizando projeto de rees-

truturação da rua Tapajós, a via gastronômica 
de Guarulhos. A ideia é baseada na paulistana 
Avanhandava. Os feirantes, entretanto, estão se 
mobilizando contra...

Tiro de advertência
Truque praticado em algumas cidades: autori-

dades colocam as placas de seus carros parti-
culares como “reservadas”, ou seja, multas não 
conseguem ser lançadas no sistema. Espero 
que não esteja acontecendo em Guarulhos…

Pergunta no ar
Agora que Jorge Tadeu (DEM) não é mais 

deputado federal, Guti vai ter interesse em 
manter Jorginho Tadeu (MDB) como vereador 
na Câmara?...

Frase
“O prefeito 

Guti parece 
aniversariante 
que nos convi-
da para a festa 
somente para 
bater palmas e 
fi car gritando 
parabéns, pa-
rabéns”. Sebas-
tião Alemão, 
ex-vereador…

Reticências...

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

As tarifas dos ônibus mu-
nicipais de Guarulhos terão 
reajuste de 3,48% a partir do 
próximo dia 2 de fevereiro, 
passando para R$ 4,45, uma 
variação inferior à infl ação 
dos últimos 12 meses. Desta 
forma, o segundo maior mu-
nicípio de São Paulo contará 
com uma das tarifas mais bai-
xas do Estado. 

Em São Bernardo do Cam-
po, a tarifa passou para 
R$ 4,75, o mesmo valor de 
Santo André, que cobra R$ 
4,95 para quem utiliza o Vale 
Transporte. Em Diadema, su-
biu para R$ 4,65, enquanto 
em Osasco foi para R$ 4,50.  
Na Capital, as tarifas tiveram 
reajuste de 7% no último dia 
7, o mesmo índice de reajuste 
anunciado pelo Governo do 
Estado para os bilhetes do 
Metrô e dos trens da CPTM, 
que entraram em vigor dia 13.  
As linhas da EMTU tiveram 
variação de 6,45%.  

Em Guarulhos, além do re-
ajuste abaixo da infl ação, a 

tarifa a R$ 4,45 pelo Bilhete 
Único dá direito a utilizar até 
quatro ônibus diferentes no 
período de duas horas. Já 
quem paga a tarifa com di-
nheiro (10% dos passageiros) 
não terá qualquer reajuste 
permanecendo em R$ 4,70.  
Já o valor para o Vale Trans-
porte, pago pelas empresas 
e descontado apenas 6% 
dos trabalhadores, vai para 
R$ 4,94, seguindo a variação 
dos custos dos transportes.  

Em Sorocaba, no interior de 
São Paulo, esta tarifa é de R$ 
5,90 desde o dia 22.  

Segundo o prefeito Guti, 
ele apenas fez o repasse da 
infl ação, já que as planilhas 
de custos apresentadas pe-
las empresas indicavam uma 
tarifa superior a R$ 5,50. “Ja-
mais permitiríamos que esse 
valor recaísse no bolso dos 
trabalhadores. Este valor se 
deve em boa parte aos cus-
tos do Bilhete Único e às gra-

tuidades oferecidas no trans-
porte público”, afi rmou.  

Com os valores menores 
cobrados dos passageiros, a 
prefeitura prevê o pagamen-
to de R$ 46 milhões em sub-
sídios (diferença entre o valor 
cobrado do passageiro e o 
custo para manter o sistema 
equilibrado) às concessioná-
rias e aos permissionários. 
Em 2018, a administração 
dispendeu R$ 35.014.030,00 
em subsídios. 

Mais de 240 famílias foram atendidas no 
mutirão do CadÚnico no Ottawa-Uirapuru
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O advogado Eduardo 
Ferrari foi empossado, na 
noite desta segunda-feira 
(4), como novo presidente 
da 57ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) de Guarulhos, durante 
cerimônia realizada no 
Teatro Adamastor Centro. O 
prefeito Guti (PSB) participou 
da cerimônia ao lado do 
presidente da Câmara Muni-
cipal, Professor Jesus. 

Além de Ferrari, foram 
empossados a vice-pre-
sidente, Ivany Tavares; o 
secretário Rodrigo Prates; a 
secretária adjunta Ana Paula 
Menezes; e o tesoureiro 
Abner Vidal. O presiden-
te sucedeu o advogado 

Alexandre de Sá e estará à 
frente da OAB Guarulhos até 
o fi nal de 2021.

“A expectativa é de um 
mandato efi ciente, conci-
liador, de determinação e 
atuação em diversas frentes 
de trabalho em equipe para 
termos, cada vez mais, uma 
OAB sempre atuante e forte, 
unida e independente”, 
disse Ferrari.

Durante a cerimônia, ele 
também destacou que seu 
compromisso de campanha 
em dar mais espaço à mu-
lher advogada foi cumpri-
do. “De 27 comissões, as 
mulheres vão presidir 14. 
Vamos dar o mesmo espaço 
às mulheres”, observou.

Edson Ferrari assume oficialmente 
a presidência da OAB Guarulhos
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É dever do governo liderar essa mudança, 
diz Moro sobre a prisão após 2ª instância

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio 
Moro, afirmou na manhã des-
ta segunda-feira, 4, que cabe 
ao governo federal liderar 
a iniciativa para mudança 
sobre a possibilidade de 
prisão após condenação em 
segunda instância. 

O projeto de lei anticrime, 
apresentado pelo governo 
Bolsonaro, tem o objetivo de 
dar mais efetividade no com-
bate a três frentes principais: 
corrupção, crime organizado 
e crimes violentos.

A afirmação de Moro foi 
feita durante coletiva de 
imprensa na qual apresen-
tou o projeto anticrime a ser 
encaminhado ao Congresso 
Nacional. O texto prevê vá-
rias mudanças no código de 
processo legal para aumen-
tar a efetividade do combate 
à corrupção, crimes violentos 
e aqueles praticados por 
organização criminosa.

Uma das propostas do 
projeto é tornar a prisão após 

segunda instância uma regra 
no sistema judicial criminal. 
Atualmente, a possibilidade 
de prisão após condenação 
em julgamento em órgão co-
legiado é possível com base 
em decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Segundo 
Moro, o objetivo da proposta 
é deixar claro, via projeto 
de lei, que a prisão após a 
segunda instância deve ser 
uma regra.

“Importante para corrup-
ção, para crime violento e 

para crime organizado. Não 
adianta elevar pena, por 
exemplo, de homicídio se o 
processo não chega ao final”, 
afirmou Moro.

Para evitar erros e prisões 
injustas, o projeto traz uma 
cláusula em que afirma 
que, excepcionalmente, o 
tribunal poderá deixar de 
autorizar a execução pro-
visória da pena se houver 
uma “questão constitucional 
ou legal relevante”.

O projeto também crimi-

naliza o caixa dois. Moro 
afirmou que a mudança na le-
gislação em relação ao caixa 
dois não revoga o artigo 50 
do Código Eleitoral e que, 
se for aprovada, a proposta 
não retroage. Atualmente, a 
punição se dá com base em 
um artigo que trata de falsi-
dade ideológica em eleições. 
O projeto também considera 
crime arrecadar, manter, mo-
vimentar ou usar valores que 
não tenham sido declarados 
à Justiça Eleitoral.
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Proposta para Previdência 
prevê a idade mínima de 65 
anos para homem e mulher        

O projeto de reforma da 
Previdência elaborado pela 
equipe econômica, e que 
será apresentado ao presi-
dente Jair Bolsonaro, prevê 
idade mínima de 65 anos 
para homens e mulheres 
se aposentarem. O dado 
consta da minuta preliminar 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) obtida 
pelo Broadcast, sistema de 
notícias em tempo real do 
Grupo Estado. A nova idade 
valeria depois de um perí-
odo de transição que pode 
chegar a 19 anos.

O texto da proposta, que 
já passou pelo crivo da área 
jurídica do governo e foi 
confirmado por três fontes 
que participam da elabora-
ção da reforma, é robusto 
e faz uma ampla mudança 
nas regras atuais, como 
prometeu o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, para 
garantir uma economia de 
até R$ 1,3 trilhão em 10 anos 

nas despesas do governo. 
Mas ainda terá de passar 
pelo crivo do presidente 
Bolsonaro.

O texto, antecipado 
no meio da tarde desta 
segunda pelo Broadcast e 
portal do Estadão, foi bem-
-recebido pelo mercado 
financeiro, que classificou a 
proposta de “hardcore”. Ou 
seja, dura e comprometida 
com o ajuste das contas 
públicas. 

A proposta de igualar a 
idade mínima de homens 
e mulheres para a aposen-
tadoria é um dos temas 
mais polêmicos da reforma 
. Ela prevê também um 
mecanismo de ajuste na 
idade mínima conforme a 
elevação da expectativa de 
vida dos brasileiros. A ideia 
é que o ajuste seja feito a 
cada quatro anos, conforme 
aumente a expectativa de 
sobrevida da população 
brasileira aos 65 anos. 
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[ bloco de notas ]

Aterro sanitário recebe nova 
aplicação do remediador de odores

A Prefeitura de Guarulhos 
realizou nesta sexta-feira 
(1º) mais uma aplicação do  
remediador de odores no 
aterro sanitário municipal, no 
Cabuçu. Esta foi a quarta vez 
que o produto foi pulverizado 
sobre a área atingida pelo 
deslocamento que atingiu 
parte da estrutura no último 
dia 28 de dezembro.

As outras três pulverizações 
anteriores do remediador 
foram realizadas nos dias 11, 
18 e 25 de janeiro.  Certifi -
cado pelo Ibama e com uso 
aprovado pela Cetesb, o 
produto age precipitando  os 
gases emitidos pela matéria 
orgânica em decomposição 
exposta, diminuindo assim a 
emissão de maus odores.

[ bloco de notas ]

Durante fevereiro, o 
Orquidário Municipal, no 
Parque Renato Maia, oferece 
novas oportunidades a quem 
deseja aprender a cultivar e 
também a recuperar orquíde-
as doentes. Para os iniciantes 
no tema, a ofi cina de cultivo 
básico, controle de pragas 
e fungos acontecem às 
quartas-feiras, dias 6, 13, 20 
e 27, e também aos sábados, 
dias 9 e 23, sempre das 10h 
às 11h.

Para quem tem orquídeas 
em casa precisando de 
replantio e orientações de 

cultivo, os encontros SOS 
orquídeas serão às quintas-
-feiras, dias 7, 14, 21 e 28, 
das 8h30 às 10h30 e das 
13h30 às 15h30. Neste caso, 
o participante deve trazer a 
orquídea e, se desejar fazer 
o replantio, vaso de cerâmica 
apropriado para espécie, 
substrato e canela em pó. Em 
todos os casos a participação 
é livre e gratuita. O Orquidá-
rio Municipal fi ca na avenida 
Papa João XXIII, 219 - Parque 
Renato Maia. Inscrições 
antecipadas pelo telefone: 
2482-1667.

Orquidário tem novos cursos de 
cultivo e recuperação de orquídeas

Bosque Maia oferece trilhas e oficina 
de máscaras de Carnaval e brinquedos

Conhecer melhor o maior 
parque urbano da cidade, o 
Bosque Maia, é a proposta 
da agenda de trilhas que 
acontecem no local neste 
mês. A atividade aberta ao 
público em geral, escolas, 
ongs, entre outras associa-
ções, e será realizada nos 
próximos sábados, dias 9, 16 
e 23, a partir das 9h. A parti-
cipação é gratuita e pode ser 
agendada antecipadamente 
pelo telefone: 2482-1667.

O passeio monitorado 
pela área de Mata Atlântica 
preservada do parque tem 
duração aproximadamente 
de 2 horas entre orquídeas, 

bromélias, garças, biguás, 
exemplares de pau Brasil, 
dentre outros moradores do 
local.

Para os pequenos foliões, 
no último sábado do mês, 
dia 23, acontece a ofi cina de 
máscaras de Carnaval e brin-
quedos feitos com materiais 
recicláveis. A atividade tam-
bém tem cerca de 2 horas e 
os participantes devem trazer 
cola branca, tesoura, potes 
de iogurte, tampinhas de 
garrafa, tinta plástica preta, 
pincel agulha, linha de pipa e 
garrafa pet. Outras informa-
ções e inscrições antecipa-
das: 2482-1667.

Divulgação
Divulgação
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[ 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.

Eicon Controles Inteligentes de Negócios 
LTDA
Serviço de manutenção, suporte e atualização 
do sistema informatizado de controle de gestão 
do ISSQN e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 
VALOR: R$ 362.762,75 

FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES 
ESPECIAIS LTDA - EPP
Fornecimento de Benzilpenicilina.
VALOR: R$ 210.975,00

Delta Greentech (Brasil) S/A
Fornecimento de energia ininterrupta (UPS) 
No-break Modular, com adequação da infraes-
trutura elétrica, matérias, serviços e suporte 
preventivo e corretivo.
VALOR: R$ 196.572,43

HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA EPP
Fornecimento de Ibuprofeno.
VALOR: R$ 179.265,60

Filafil Comércio Eireli – EPP
Aquisição de uniformes para a Rede Fácil.
VALOR: R$ 131.341,38

ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP
Fornecimento de Prednisolona.
VALOR: R$ 120.025,77

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA
Fornecimento de cloreto de sódio.
VALOR: R$ 116.264,08

Digital Jundiaí Ltda
Locação de equipamentos reprográficos das 
unidades da Prefeitura de Guarulhos.
VALOR: R$ 98.614,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Fornecimento de ácido acetilsalicílico 100mg.
VALOR: R$ 59.840,00

C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
Fornecimento de cateter intravenoso periférico.
VALOR: R$ 49.725,75

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
Fornecimento de sensor para monitoramento 
de glicemia.
VALOR: R$ 28.341,90

BIOBASE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Fornecimento de sondas uretral descartáveis.
VALOR: R$ 24.895,93

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial 
do Município publicado no dia 25 de janeiro 
de 2019.

O prefeito Guti apresentou 
na última quinta-feira (31), 
o secretário de Educação, 
Paulo Cesar Matheus da 
Silva, e o subsecretário 
Fernando Gomes de Moraes 
aos diretores das escolas da 
Rede Municipal. O encontro, 
que aconteceu na sede da 
pasta, teve por objetivo inte-
grar os gestores e a equipe 
da Secretaria, com vistas à 
qualidade da educação mu-
nicipal, com troca de ideias 
e informações.

Durante a apresentação, 
Guti agradeceu a presença 

de todos os diretores e 
destacou o trabalho funda-
mental dos educadores na 
vida dos estudantes. “Esse 
ano começa com muitos 
desafi os. Educação é o 
nosso foco e vocês diretores 
têm papel essencial para 
melhorar a vida do cida-
dão. Sabemos o quanto é 
complexo gerir e dirigir uma 
unidade escolar e, por isso, 
confi amos muito no trabalho 
exemplar de todos vocês”, 
enfatizou. Ele falou ainda 
sobre a nova equipe da 
Educação. 

Nova equipe da Secretaria de Educação 
é apresentada a diretores de escolas

Luísa Sonza afi rmou 
que foi vítima de um 
hacker que publicou 
indevidamente uma foto 
dela nua em seus stories 
do Instagram. A imagem 
era a mesma que ela 
havia enviado para o 
marido, Whindersson Nu-
nes, na noite anterior. Na 
rede social, ela publicou 
alguns vídeos, na manhã 
deste domingo, 3, para 
comentar o caso.

“Não vou me atingir 
com quem fez isso comi-
go”, disse e agradeceu 
as pessoas que ligaram a 
fi m de avisar sobre a foto, 
que já estava no ar há 
40 minutos, segundo ela. 
“Meninas que passam 
por isso também, não se 
deixem abalar. Eu sei que 
é ruim, é difícil, porque 
todo mundo vai falar 
muita coisa de vocês, 

mas não deixem abalar 
vocês”, aconselhou.

“Estou falando isso e 
chorando, mas não vou 
fi car mal por isso, é só 
mais um peito, mais um 
corpo”, concluiu. Ela 
afi rmou ainda que tudo já 
estava sendo encaminha-
do para os advogados 
dela “porque isso é crime 
digital”.

Luísa Sonza tem foto pelada 
vazada na internet, e chora
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Nesta segunda-feira, 
dia 4, participantes do 
Núcleo de Beleza e 
Estética decidiram fazer 
um encontro diferente 
do que fazem todas as 
semanas: foram até a 
Casa de David onde rea-
lizaram uma ação social 
em prol dos assistidos 
da instituição.

Durante pouco mais 
de quatro horas, profis-
sionais do Studio João 
Franco, do Studio Cícero 
Alves e do Emagrecen-
tro cortaram os cabelos 
dos quase 280 pacien-
tes e também fizeram 
massagens terapêuticas, 
a fim de contribuir com 

o dia a dia da casa e 
também de proporcionar 
uma visita e trocar boas 
vibrações. A proposta da 
visita partiu do próprio 
núcleo.

Acompanhados do 
coordenador dos nú-
cleos do Empreender, 
Ricardo Alves, todos se 
mostraram felizes em 
poder colaborar. “Na 
vida também precisamos 
nos doar àqueles que 
precisam. A Casa de 
David é uma instituição 
que tem estrutura, es-
pecialmente no que diz 
respeito à saúde, mas 
também precisa desse 
apoio e cuidado com 

os assistidos. Por isso 
viemos aqui hoje”, conta 
Ricardo.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-
-Guarulhos, a ação é um 
grande exemplo para 
toda a população. “Não 
precisa estar em uma 
associação, ou clube ou 
entidade para ajudar. 
Voluntários sempre são 
bem-vindos para contri-
buir com a assistência 
daqueles que precisam. 
Saúdo o núcleo de 
beleza e estética pela 
iniciativa e torço para 
que ações como essa 
se multipliquem pela 
cidade”, define.

Integrantes do núcleo de beleza e estética da ACE-
Guarulhos fazem ação social na Casa de David

ENCONTRO: Profi ssionais cortaram cabelos dos assistidos da instituição e fi zeram massagens terapêuticas; para Paneque, ação é um grande exemplo para população
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[ horóscopo ]

A Proposta

Romeu tem que Morrer

Globo, 13h59 The 
Proposal. EUA/ Cana-
dá, 2009. Comédia. Di-
reção: Anne Fletcher. 
Com Sandra Bullock, 
Ryan Reynolds. Marga-
ret Tate é uma executi-
va canadense durona 
que cria um péssimo 
clima entre seus su-
bordinados no escrito-

rio americano em que 
trabalha. Quando che-
ga a notícia de que 
ela pode ser deporta-
da para seu país, Tate 
se apressa em arran-
jar um casamento de 
conveniência com seu 
jovem assistente, An-
drew Paxton, a quem 
persegue e inferniza.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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ternativa
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inglês

Herói dos
filmes 

da série
"Matrix"

(?) baixa:
expõe o
lodo do 

manguezal
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(?)", livro
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(?)-shirt,
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camiseta
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Letra com
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Produto 
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Islâmica de 1979
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presários aos políticos do seu círculo de amizades
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segunda

Conciliar
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A mancha
que não
pode ser
removida

Receei

Cartunista
brasileiro

Exerce Ati-
vidade Re-
munerada
(sigla na

CNH) Stokes
(símbolo)Advérbio 

que indica possibilida-
de, mas não certeza

(?) urba-
na, grupo
como os
punks 

3/abc. 5/alert — fanho — toner. 9/indelével.

[ novelas ] 

virgem

Você está seguindo 
o seu plano. Siga o 
entusiasmo de ontem, 
as coisas positivas estão 
no horizonte. Sua dis-
tração está crescendo e 
você está encontrando 
dificuldades para achar 
uma medida de calma. 
Você precisa fazer mais 
exercício físico.

Seu absolutismo o 
leva a testar as pessoas 
que o rodeiam e reali-
zam um processo de se-
leção natural. Controle 
o seu fervor. Você sente 
uma necessidade real 
de desfrutar os prazeres 
da vida ao máximo. Não 
se segure, você precisa 
disso.

Você vai se preparar 
para responder as 
questões urgentes, sem 
hesitação ou rodeios. A 
relativa calma que reina 
atualmente permite 
que você reveja seus 
problemas de saúde 
em geral de maneira 
extremamente favorável. 
Não se segure.

Não confie em 
ninguém além de você 
mesmo. Você vai ser 
mais reagente, de 
forma construtiva. Sua 
natureza realista será 
de grande ajuda para as 
pessoas ao seu redor, 
mas você não é bom 
em estabelecer seus 
próprios limites.

Um Vênus expansivo 
facilita o surgimento 
de discussões íntimas. 
Este é o momento 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, vem a 
recompensa”. Seria bom 
se lembrar disso.

Sua franqueza vai 
valer a pena e ganhar 
pontos com as pessoas 
ao seu redor. Você está 
em excelente forma 
física. Aproveite isso 
sem esperar que venha 
de outras pessoas.

Este dia vem sob o 
signo da família e dos 
grupos. Essa é a melhor 
maneira de recarregar 
as baterias. Seu estado 
emocional está dirigindo 
sua vitalidade mais do 
que o habitual. Olhe 
para os outros e tente se 
comunicar.

Você estará pronto 
para fazer concessões 
hoje. Perdoando, você 
vai construir um mundo 
melhor. Dê-se tempo, 
você tem uma tendên-
cia a apressar as coisas. 
Não se deixe dominar 
por ideias fixas, você 
também precisa viver 
no presente.

Aguarde devidas 
garantias antes de 
chegar a uma decisão. 
Você precisa de mais 
informações. Você está 
investindo toda a sua 
energia, mas está come-
çando a cavar fundo em 
suas reservas. Tenha 
cuidado e aprenda a 
dizer não.

De repente você se 
sente tomado por uma 
sensação de liberdade. 
Evite tomar grandes 
decisões de hoje. Você 
tem uma sensação de 
serenidade e calma, o 
que lhe permitirá recar-
regar as baterias. Você 
precisa disso.

Atividades de grupo e 
trabalho em equipe vão 
ser bons para seu ego 
hoje. Você está esgo-
tando as pessoas que o 
rodeiam! Poupe os seus 
nervos e os dos outros 
também!

Você precisa desace-
lerar e ficar um tempo 
sem fazer nada! Você 
terá uma visão mais cla-
ra das coisas amanhã. 
Se você deixar esses 
hábitos estabelecidos 
há muito tempo, você 
encontrará sua mente 
realmente relaxada.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Solange arma uma 
cena para fingir que 
dormiu com Rafael. 
Pérola e Márcio 
retomam sua 
paixão. A turma se 
prepara para ir ao 
show do Gutuber. 
Gabriela confronta 
Solange, e Rafael 
não entende o que 
a supervisora está 
fazendo em sua 
casa. 

Espelho da Vida
Cris retoma a 

memória e explica 
a Alain que ela está 
vivendo como Julia 
no passado. Priscila 
e Isabel comemo-
ram que Alain pas-
sou a noite na casa 
delas. Sheila ouve a 
conversa de Flávio 
e Ana sobre Cris, e 
conta para Isabel. 
Alain não consegue 
acreditar no que 
Cris lhe conta e 
afirma que ela pre-
cisa de tratamento 

médico.   

Verão 90
Tutano, Magaiver 

e Louro conseguem 
escapar da polícia. 
Isadora recebe 
alta do hospital. 
Guilherme Augus-
to decide deixar 
Armação do Sul 

depois que Hercu-
lano avisa sobre 
a suspensão das 
filmagens. Jerônimo 
furta as joias de Ja-
naína e o dinheiro 
de Celestine com a 
intenção de fugir.  

O Sétimo Guardião
Marcos Paulo 

avança pelo túnel 
em direção à fonte. 
Valentina segue 
Léon até o cemi-
tério. Júnior beija 
Luz. Os guardiães 
saúdam o novo 
guardião-mor. 
Marcos Paulo cai na 
armadilha prepa-
rada por Gabriel. 
Valentina atira em 
Léon. Júnior se 
desculpa com Luz. 
Sóstenes flagra Luz 
e Júnior conversan-
do animados.

Jesus
Goy, Matias, 

Barsabás e os 
discípulos que 
Jesus enviou em 
duplas retornam 
ao encontro do 
Messias. Laila tenta 
se reaproximar de 
Simão, mas Satanás 
tenta interferir. Cas-
sandra fala do en-
contro com Rufus. 
Longinus paquera 
Kesiah. Simão reata 
a relação com Laila. 
Temina se mostra 
arrependida. Jesus 

enfrenta o Sata-
nás. Os leprosos 
se apresentam a 
Caifás dizendo que 
Jesus os curou.   

As Aventuras 
de Poliana

Bento cai no meio 
do corredor e João 
tenta ajudá-lo, mas 
o menino recusa. 
Poliana chega bem 
na hora e per-
gunta o que João 
fez. Pendleton diz 
que Otto entrará 
logo na entrevista 
por meio de uma 
videoconferência. 
Lindomar convence 
Arlete de que a joia 
é verdadeira.      

Teresa
Aída diz a Ar-

mando que alertou 
Arthur que Teresa 
não é o que apa-
renta ser, e espera 
que algum dia ele 
se dê conta disso. 
Teresa diz ao pai 
que só disse o ele 
ouviu porque Aída 
a estava incomo-
dando. Aída conta a 
Mariano a briga que 
teve com Teresa.

 

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

SBT, 23h15 Ro-
meo Must Die. EUA, 
2000. Ação. Dire-
ção: Andrzej Bar-
tkowiak. Com Jet 
Li, Aaliyah. Duas 
poderosas famílias 
envolvidas no cri-
me organizado bri-
gam pelo controle 
de seus negócios. 
A “guerra” se inten-
sifica quando um 
dos filhos é encon-
trado morto. Ao sa-
ber que seu irmão 

foi morto, Han Sing 
escapa da prisão 
e vai para os EUA 
em busca de vin-
gança. Hostilizado 
pela própria famí-
lia e alvo da gan-
gue inimiga, Han 
encontra apoio em 
Trish O`Day, a filha 
do chefe da famí-
lia rival!! Han terá 
de usar todo seu 
conhecimento das 
artes marciais para 
sair vivo e vingado!!
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Av. Otávio Braga de Mesquita, 731- Vila Fátima
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Advocacia

VENDEVENDE VENDE LOCAÇÕES
IMÓVEIS PARA TROCA LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS TERRENOS

CASAS

SOBRADO

 C
re

ci
 9

1.
90

8

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

REF:DANIEL.

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

CHÁCARA GUIABA-
NAZARÉ PAULISTA

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

Doc Ok R$150.000 AC Carro 
REF 02.

CHACARA EM CERQUILHO
Fundo com o Rio Sorocaba, 

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

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

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

em construção. Excelente 
localização R$560.000.( Aceita 

Imóvel valor baixo), REF:02

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

REF:DANIEL

ÁREA  INDUSTRIAL  
BONSUCESSO

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

REF: DANIEL.

GALPÃO CUMBICA 
500 M² R$5.000,00 

REF: DANIEL 

CASA JD ADRIANA 
4 Comodos R$750,00 

REF : Daniel

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

wc, R$500,00 REF: 02

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

de garagem, aluga junto ou 
individual REF :02

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

R$900,00 REF: DANIEL 

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

serv, garagem – independente 
R$1.050 REF :02

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

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

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

wc, R$800,00 REF :02.

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

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

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

REF :DANIEL

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

Chácaras e na praia. REF: 02.

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

SOBRADO BELA VISTA
200 M², Esquina, 3 Dorms 

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

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

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

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

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

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

lavanderia, garagem R$140.000 
REF :02.

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

530,000 REF/DANIEL

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

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

parcelas) REF: Daniel

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

coberta, reformada, planejado, 
acabamento de primeira 

R$220.000 REF :02

APTO PROX. 
SHOPPING  MAIA 

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

Ref: Daniel

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

REF:02.

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

R$220.000 REF 02.

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

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

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

REF :02.

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

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

completo REF :02

APTO 
VILA FÁTIMA 

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

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

TERRENOS

VENDA  E ALUGUEL
94783-1669

WHATSAPP
Fone: 2279-3327 IMÓVEIS À VENDA

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

ci
: 5
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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$ 300.000,00 COM 50% DE 
ENTRADA E 60X FIXAS. TROCO POR APTO.

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

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

 CASAS JD. CABUÇU 
03 CASAS

02 COMÔDOS CADA UMA E WC, ASFALTO E ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, DESMEMBRADO 

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

PAGAMENTO.

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

CABELEIREIRO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 
ESTRADA DO SABOÓ, 358. PREÇO R$ 240.000,00 A 
VISTA OU COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM 60X 

FIXAS.

 ITAQUÁ
CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 

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

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

SOBRADÃO JD. SÃO PAULO
03 QUARTOS, SALA, COZINHA  E BANHEIROS, 

TERRENO MEDE 10x28 EXCELENTE PONTO P/ CLÍNICA 
MÉDICA, DENTISTA, RUA SARUTAIA N° 591. PREÇO R$ 

580.000,00 PARCELO E ACEITO APTO P/ PAGTO.

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

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

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

SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS
03 DORMITÓRIOS, 02 SALAS, BANHEIRO, ÓTIMO PARA 

COMÉRCIO  10 VAGAS DE GARAGEM, VALE A PENA 
CONFERIR. PREÇO R$ 295.000,00, 50% ATO, SALDO 

EM 60X FIXAS.

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, COZINHA 

(40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA 
COM FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO 
MEDE 8X30 COM ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO R$ 

450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO OU PARCELO COM 
50% DE ENTRADA E 60X FIXAS.

CIDADE SOBERANA – 04 CASAS
DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO CADA 

UMA. NA FRENTE SALÃO COMERCIAL DE 70m². O 
TERRENO MEDE 10X40, TOTALMENTE PLANO. TODAS 
AS CASAS TEM SUITE. SALÃO DE FESTAS COM FOGÃO 
A LENHA E FORNO, 06 VAGAS DE GARAGEM, PORTÃO 

AUTOMATICO. RENDA PARA LOCAÇÃO GARANTIDA É DE 
R$ 4.500,00. PREÇO R$ 460.000,00. ACEITO CARRO OU 

PARCELO EM 36X FIXAS. LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159

Avenida Capitão Aviador 
Walter Ribeiro, nº 455

Amplo! Ideal Para Clinicas, 
rampa de acessibilidade. Ao 
lado do Cartório registro civil 
R$ 6.000(Estuda Proposta) 

Cod: 1666

Apartamento - Av. Salvado 
Filho Amplo! 2dorm, 1vaga. 
Cond incluso .Prox Colegio 

da Policia Militar
R$1.400(deposito, �ador, 
seguro �ança) cod 2844

Sobrado

Terreno
Jardim São Manuel

Amplo! Abaixo do nível da 
rua 250M2.

R$200.000. cod 1867

Casa(Condomínio)
Vila Leonor

Lindo! Cod fechado, prox a Mª cândiade, 
3dorm, sala, coz, wc, wc scocial,

R$1.500+IPTU(deposito, �ador, seguro 
�ança)cod2049

Apartamento
Vila zaira

Lindo! 2dorm (suit), sala, coz, piso lamina-
do, escritório, fechamento em vidros, wc, 

espaço de lazer completo. Prox ao centro .
R$565.000(�nanciamento, FGTS, Cartão 

de credito)1457

Casa - Vila São Paulo
Ampla! 3dorm, sala, coz, 

área de serviço coberta, 2 
vagas cobertas. Fácil acesso 

a Timóteo penteado
R$1.600(Fiador, seguro 

�ança)cod1921

Casa Terrea
Conjunto Residencial Paes 

de Barros. Ótima Localização! 
Prox ao Aeroporto. 2dorm, sala 
, coz, wc. R$420.000(Estuda 
Permuta por imóvel, �nancia-

mento,) cod 1983

Salão Comercial
Av. Capitão Aviador Walter Ribeiro

Otima Localização! 60 m2, 1w. Prox ao 
cartório, lotérica, posto de gasolina.

R$3.500(estuda proposta, �ador, seguro 
�ança)Cod2048

Sobrado
Jardim São Manoel

Lindo! Prox ao aeroporto, 2dorm, sala, 
coz, 3wc, área de serviço, 

espaço Gurmet com churrasqueira, 1 vaga.
Facil acesso a dutra.

R$350.00(estuda proposta) cod 1912

Sobrado Jardim São 
Manoel Lindo!, 2dorm, sala, 

coz, wc, 1 vaga coberta
Prox a Praça Jardim São 

Manoel. R$800,00(deposito, 
�ador, seguro �ança, aceita 

proposta)cod 1989

Jd São Manoel
Linda! Térrea, 2dorm, sala, 

coz, wc, área de serviço 
coberta, 2 vaga. R$ 350.000

(�nanciamento bancário, 
estuda permuta por apt. 

menor) Cod 1129.

Lindo! Reformado, 3dor-
m(1suit cm sacada),sala, 
cozinha,área de serviço 

coberta, 2 vagas. R$520.000 
(estuda permuta em terreno, 

�nanciamento) codg 1841

Lindo! 3 dorm, sala, coz, 
2wc, 6 vagas, estrutura 

para mais casas.
R$450.000. cod 1987

Lindo! 2dorm, sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço, 1 vaga. 
Prox  UBS Nova Bonsucesso. 
R$250.000+IPTU(202,00)+
condomínio(130,00),(estuda 

permuta, aceita �nanciamento)
Cod1914

Jardim Presidente Dutra
Linda!2dorm(1suit),sala 2 

ambi sacada, piso laminado.
R$1.600(�ador, seguro 

�ança) cod 2043

Lindo! 2 Dorm, sala, coz, 
sótão, área de serviço, 2vag 

cobertas. Porx ao colégio 
Piratininga3. R$1.200.

(deposito, �ador, seguro 
�ança).Cod 1913

Imóvel Comercial Sobrado
Jardim Santa

Sobrado 
Jardim Das Nações

Apartamento
Bonsuceso

Casa Térrea Parque Piratininga
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Robson Silva Daltro, estado civil soltei-
ro, profi ssão representante de jogador de 
futebol, nascido em Distrito Itaquera, São 
Paulo, SP no dia dezenove de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e cinco 
(19/12/1975), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Roberval Santos Daltro e de Maria do Am-
paro Silva Chaves.
Célia Garcia, estado civil divorciada, pro-
fi ssão agente de viagem, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Vila Maria), SP no 
dia dois de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (02/01/1965), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Serafi m Garcia e de 
Enedith de Lima Garcia.

Luciano Silva Candido, estado civil di-
vorciado, profi ssão construtor de pneu, 
nascido em Barueri, SP no dia vinte e um 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
seis (21/10/1976), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Mario Candido e de Maria Verônica da 
Silva Candido.
Daiana Cristina Nunes, estado civil sol-
teira, profi ssão esteticista, nascida em 
Sertãozinho, SP no dia oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e oito (08/04/1988), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Benedito 
Claudio Nunes e de Vera Maria de Lima.

Enoque Rodrigues de Souza Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP no dia 
cinco de abril de mil novecentos e noventa 
e sete (05/04/1997), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Enoque Rodrigues de Souza e de 
Valdineide Rodrigues de Sousa.
Girlane de Jesus Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Distrito Poço Central, Aurelino Leal, BA 
no dia vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (27/12/1986), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João de Deus 
Ventura dos Santos e de Edivaní Gomes 
de Jesus.

Felipe Vieira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão assistente técnico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e noventa e três 
(31/05/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Antonio Vieira e de Marcia Aparecida 
Vieira.
Luciete Siqueira do Nascimento, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar de con-
trole de qualidade, nascida em Ipubí (Reg. 
Distrito Serrolândia), PE no dia vinte e 
dois de maio de mil novecentos e noventa 
(22/05/1990), residente e domiciliada em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de Se-
bastião Felipe do Nascimento e de Maria 
Luzimar Souza Siqueira Nascimento.

Severino Amaro da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão esfi rreiro, nasci-
do em Caruaru, PE no dia dez de julho 
de mil novecentos e sessenta e cinco 
(10/07/1965), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Amaro Sebastião da Silva e de Quitéria 
Amélia da Conceição.
Cicera Maria de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Jar-
dim (Reg. 1º Ofício), CE no dia seis de 
setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (06/09/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Manoel de Oliveira e de Maria 
das Dores de Andrade.

Alfredo de Lima, estado civil soltei-
ro, profi ssão motoboy, nascido em 
Guarulhos, SP no dia doze de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(12/10/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ademir Rodrigues de Lima 
e de Cenira Benedita Gonçalves de 
Lima.
Thaís Alves de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de cai-
xa, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e oito de setembro de mil 
novecentos e noventa (28/09/1990), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carlos da Silva Lima e de Deise Al-
ves Ribeiro.

Salomão Custódio da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Gameleira, PE no dia treze de ja-
neiro de mil novecentos e sessenta e 
quatro (13/01/1964), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Lourival Custódio 
da Silva e de Maria Alice da Silva.
Elizabete Maria Almeida da Silva, 
estado civil viúva, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Catende, PE 
no dia cinco de maio de mil novecen-
tos e sessenta e cinco (05/05/1965), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ântonio Claudino de Almeida e de 
Irene Lourenço da Silva.

Robério Feitoza Lemes, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia cinco de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (05/01/1988), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Paulino Lemes 
e de Luzia de Fatima Feitoza Lemes.
Mônica Rodrigues dos Reis, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dezesseis de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e três 
(16/12/1983), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Eustaquio Rodrigues dos 
Reis e de Águida de Sousa Reis.

João Antonio do Nascimento Jú-
nior, estado civil divorciado, profi s-
são motorista, nascido em Maceió 
(Reg. Palmeira dos Indios), AL no dia 
primeiro de junho de mil novecentos 
e oitenta e quatro (01/06/1984), resi-
dente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de João 
Antonio do Nascimento e de Maria 
das Dores da Conceição.
Andréa Silva Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão babá, nascida em 
Boca da Mata, AL no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (25/12/1984), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Cicero 
de Oliveira e de Terezinha dos San-
tos Silva Oliveira.

Eduardo Melo, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e três de janei-
ro de mil novecentos e setenta e oito 
(23/01/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Eronildes Melo e de Rosa 
Maria Melo.
Barbara Correa, estado civil soltei-
ra, profi ssão cuidadora, nascida em 
São Paulo (Belenzinho), SP no dia 
nove de março de mil novecentos e 
noventa (09/03/1990), residente e 
domiciliada em Subdistrito Penha de 
França, São Paulo, SP, fi lha de João 
Carlos Correa e de Maria Conceição 
dos Santos.

Matheus Silva Andrade Lima, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia sete de novembro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(07/11/1999), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Antonio Andrade de 
Lima e de Adriana Maria da Silva An-
drade de Lima.
Fernanda Kelly Florentino Ferreira, 
estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar de produção, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia primeiro de março 
de mil novecentos e noventa e nove 
(01/03/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Batista Ferreira Pinto e 
de Maria de Fatima Florentino Soa-
res.

Gustavo Takashi Fujita, estado civil 
divorciado, profissão analista de sis-
tema, nascido em Subdistrito India-
nópolis, São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e um (27/08/1981), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Kenji Fujita e 
de Marilene Grespi Fujita.
Camila Pereira de Lima Gama, es-
tado civil solteira, profissão analista 
de testes, nascida em Subdistrito Jar-
dim Paulista, São Paulo, SP no dia 
três de outubro de mil novecentos e 
oitenta e oito (03/10/1988), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Gabriel Fer-
reira da Gama e de Ivoneide Pereira 
de Lima.

Maurício Constantino dos San-
tos, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em Taquaritinga 
do Norte, PE no dia quinze de abril 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/04/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Laura Maria da Conceição.
Luciana da Silva Ribeiro, estado 
civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em Beberibe (Reg. 
Distrito Itapeim), CE no dia trinta e 
um de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (31/01/1989), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Antônio Rei-
naldo Ribeiro e de Aldenora da Silva 
Ribeiro.

Celio Marcelino da Silva, estado ci-
vil divorciado, profissão encarregado 
operacional, nascido em Distrito São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP no dia 
cinco de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e três (05/01/1963), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Olimpio 
Marcelino da Silva e de Edite Carlos.
Graziele Duarte Perez, estado civil 
divorciada, profissão supervisora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de julho de mil novecentos e 
oitenta (18/07/1980), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de João Rosa Perez 
e de Maria de Lourdes Duarte Perez.

Ronei da Silva Siqueira, estado ci-
vil solteiro, profissão auxiliar de pro-
dução, nascido em Subdistrito Vila 
Maria, São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de maio de mil novecentos e oi-
tenta e nove (26/05/1989), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Inácio Rildo 
de Siqueira e de Rita Izabel da Silva.
Moniquele Alves de Oliveira, es-
tado civil solteira, profissão mani-
cure, nascida em Itabuna (Reg. 2º 
Ofício), BA no dia três de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(03/11/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Adailton Nascimento de Oli-
veira e de Mônica de Oliveira Alves.

Cláudio dos Reis, estado civil sol-
teiro, profissão radialista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e oiten-
ta e quatro (21/09/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Paulo Sérgio 
dos Reis e de Maria de Fátima Elias 
Reis.
Bruna Batista Pereira, estado civil 
solteira, profissão publicitária, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia nove de 
janeiro de mil novecentos e noventa 
e dois (09/01/1992), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Alvaro Machado 
Pereira e de Maria Nilma Batista 
Pereira.

Antonio Virgolino Sobrinho, estado 
civil solteiro, profissão fisioterapeuta, 
nascido em Piancó (Reg. Nova Olin-
da), PB no dia vinte e oito de maio 
de mil novecentos e oitenta e seis 
(28/05/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de José Virgolino Neto e de Se-
verina Franco de Lacerda.
Bianca Cristina Santana Mesquita, 
estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida em Subdistrito Nossa 
Senhora do Ó, São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de julho de mil novecen-
tos e noventa e oito (25/07/1998), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Jorge Henrique Mesquita e de Maria 
Antonia Alves Santana.

Marcio Alexandre de Moraes, estado 
civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP no dia dois de 
julho de mil novecentos e setenta e cinco 
(02/07/1975), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcia de Moraes.
Sandra Cristina Macedo, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em 
Terra Rica (Reg. Paranavaí), PR no dia 
vinte e três de julho de mil novecentos e 
setenta e um (23/07/1971), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jair Macedo e de Maria 
Helena Macedo.

Jailson Nogueira de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão líder de manutenção, 
nascido em São Bento do Una (Reg. 
1º Distrito), PE no dia dois de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(02/01/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rosana Nogueira de Lima.
Janaína Izarelli Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e três 
(16/02/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Roberto Leite Ferreira e de Maria Izarelli 
Ferreira.

Tarcisio de Assis Gomes, estado civil 
solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
Subdistrito Penha de França, São Paulo, 
SP no dia seis de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e um (06/02/1971), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Tarcisio Fidencio 
Gomes e de Marina Leonidas de Assis.
Adriana Libera Leite, estado civil divor-
ciada, profi ssão operadora de caixa lotéri-
ca, nascida em São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de abril de mil novecentos e setenta 
e sete (22/04/1977), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jaime Augusto Leite e de Maria 
de Lourdes Libera Leite.

Antonio Carlos da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Fortaleza, CE no dia dezoito de setem-
bro de mil novecentos e sessenta e seis 
(18/09/1966), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisca Melquiades da Silva.
Fernanda Maria da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
(17/12/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Manoel da Silva e de Maria Agripina 
da Silva.

Davi Carlos Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em São 
Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia três de maio de mil novecentos 
e noventa e cinco (03/05/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Carlos Alberto da Silva 
e de Maria Neuma Silva.
Francisca Blaudina Viana, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Codó (Reg. 2º Ofício), MA no dia dois de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(02/06/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Deuzilene Viana.

Claudio Roberto Ferreira de Morais, 
estado civil divorciado, profi ssão cobra-
dor, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dez de julho de mil novecentos e setenta 
(10/07/1970), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ilailda Ferreira de Morais.
Ana Herbênia Clarindo de Sousa, es-
tado civil divorciada, profi ssão padeira, 
nascida em Fortaleza, CE no dia dez de 
outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(10/10/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Edmilson de Sousa e de Lúcia de 
Fátima Clarindo.

Reinaldo Pininga, estado civil divorciado, 
profi ssão soldador ferramenteiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
março de mil novecentos e setenta e cin-
co (27/03/1975), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Maria José Pininga.
Adriana Lima Marcelino, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida em 
João Pessoa (Reg. 1º Serviço Registral 
de Bayeux), PB no dia vinte e três de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(23/02/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Marcelino Irmão e de Maria da Pe-
nha Lima Marcelino.

Adeilson Bruno Crepaldi Jeroni-
mo, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezenove de maio 
de mil novecentos e noventa e seis 
(19/05/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Adão Jeronimo e de Antonia 
Bernadete Crepaldi Jeronimo.
Aline de Ataide, estado civil soltei-
ra, profissão promotora de vendas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
cinco de novembro de mil novecen-
tos e noventa e sete (05/11/1997), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
João Manoel de Ataide e de Beatriz 
da Cruz Alves.

Glauco Cicone, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e três 
(07/09/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Ivo Cicone e de Véra Lucia 
Fachin Cicone.
Mayara de Carvalho Estevam, es-
tado civil solteira, profissão secretá-
ria, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
São Paulo, SP no dia trinta de abril 
de mil novecentos e noventa e dois 
(30/04/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Geraldo Estevam Santos e de 
Maria Angelica Moreira de Carvalho.

Camila Gabrielle da Silveira, esta-
do civil solteira, profissão advogada, 
nascida em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia onze de maio 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(11/05/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Antonio Sergio da Silveira e 
de Simone Aparecida Araujo Teixeira 
da Silveira.
Vanessa Aparecida Marinetto, es-
tado civil divorciada, profissão as-
sistente logística, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(17/05/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Valdecir Marinetto e de Maria 
Madalena Ribeiro Marinetto.

Joilson Antonio Silva de Jesus, es-
tado civil solteiro, profissão operador 
de produção, nascido em Distrito de 
Itajurú, Jequié, BA no dia treze de 
abril de mil novecentos e setenta e 
quatro (13/04/1974), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Horminio Nery de 
Jesus e de Onorina Lopes da Silva.
Maria Vilma Alves Nunes, estado 
civil solteira, profissão cozinheira, 
nascida em Caatiba, BA no dia trin-
ta de setembro de mil novecentos 
e sessenta e cinco (30/09/1965), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Delzuita Alves Nunes.

Carlos Otávio da Silva, estado civil 
viúvo, profissão guarda civil, nascido 
em Divino das Laranjeiras, MG no 
dia trinta de janeiro de mil novecen-
tos e sessenta e dois (30/01/1962), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Sebastião Otávio da Silva e de Jor-
delina Faustino da Silva.
Marisa Ferreira da Silva, estado ci-
vil solteira, profissão autônoma, nas-
cida em Vitória de Santo Antão (Reg. 
1º Distrito), PE no dia onze de no-
vembro de mil novecentos e seten-
ta e quatro (11/11/1974), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de José Ferreira 
da Silva e de Severina Ferreira da 
Silva.

Bruno Velame Braz, estado civil 
solteiro, profissão assistente de 
vendas, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e nove de janeiro de 
mil novecentos e noventa e cinco 
(29/01/1995), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Antonio Carlos Braz e de 
Maria Aparecida Velame.
Karen Cristine Cardoso Costa, 
estado civil solteira, profissão en-
fermeira, nascida em Guarulhos, 
SP no dia sete de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco 
(07/12/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Antonio Carlos da Costa 
e de Clair de Fátima Ramos Cardoso 
Costa.

Érico Santos Sousa, estado civil 
solteiro, profissão pedreiro, nasci-
do em Paramirim (Reg. Macaúbas), 
BA no dia dezessete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e um 
(17/02/1991), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Antonio dos Santos Sou-
sa e de Valni Rodrigues dos Santos 
Sousa.
Luciene Aparecida de Oliveira, es-
tado civil solteira, profissão atenden-
te, nascida em Ibipitanga, BA no dia 
dezoito de agosto de mil novecentos 
e noventa e três (18/08/1993), resi-
dente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Ma-
noel Missias de Oliveira e de Luiza 
Ana de Barros Oliveira.

Alberto Carvalho Mariano, estado 
civil solteiro, profi ssão processador de 
mercadorias, nascido em Guarulhos, 
SP no dia quinze de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e nove (15/08/1989), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Paulo 
de Oliveira Mariano e de Nilza de Al-
meida Carvalho Mariano.
Debora Moreira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de ope-
rações, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de junho de mil no-
vecentos e oitenta e um (29/06/1981), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Adilton 
Moreira de Freitas e de Thereza Tome 
dos Santos.

Vagner Vieira de Lemos, estado civil 
solteiro, profi ssão professor de educa-
ção física, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Vila Maria), SP no dia dez 
de abril de mil novecentos e oitenta e 
um (10/04/1981), residente e domici-
liado em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Aluisio Ferreira de Lemos e de 
Maria Dalva Vieira de Lemos.
Sandra Rosa de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de fatura-
mento, nascida em Subdistrito Belenzi-
nho, São Paulo, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e setenta 
(17/03/1970), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Faustino Alves de Oliveira e de 
Maria Rosa de Lima.

Alexandre Wendel de Oliveira, esta-
do civil solteiro, profi ssão pintor, nasci-
do em São Paulo (Reg. Subdistrito Vila 
Maria), SP no dia vinte e três de outu-
bro de mil novecentos e setenta e três 
(23/10/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edvaldo José de Oliveira e de 
Maria Quintino de Oliveira.
Rosane de Freitas Leite, estado civil 
viúva, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
de outubro de mil novecentos e ses-
senta e dois (20/10/1962), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Fernando de Freitas 
e de Joana Afonso de Freitas.

José Nogueira Filho, estado civil sol-
teiro, profi ssão pintor, nascido em Pa-
catuba (Reg. 3º Sub. Penha de França, 
São Paulo-SP), CE no dia quatro de 
maio de mil novecentos e sessenta e 
um (04/05/1961), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Nogueira Sales e de 
Tereza de Jesus Lima.
Marta Ferreira de Freitas, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Camacan, BA no dia dois de janei-
ro de mil novecentos e setenta e sete 
(02/01/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Claudino Barbosa de Freitas e 
de Raimunda Ferreira dos Santos.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
afi xado no Serviço 
de Registro Civil 
e publicado na 
imprensa local.

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

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

apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 
do Código Civil Brasileiro:
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Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
afi xado no Serviço 
de Registro Civil 
e publicado na 
imprensa local.

Deividi Z aurisio de Alcantara, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia doze de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/06/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Orcival de Alcantara e de Se-
bastiana aurisio de Souza Alcantara.
Halanna Ribeiro Messmer, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e cinco de maio de mil novecentos e 
oitenta e sete (25/05/1987), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edilson Pereira 
Messmer e de Sônia Ribeiro da Silva 
Messmer.

Thomás Henrique Lopes Gomes, 
estado civil solteiro, profi ssão lavador, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e noventa e oito 
(22/06/1998), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Norma Sueli Lopes Gomes.
Jullia Mascarenhas de Sena, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia trinta e 
um de dezembro de mil novecentos e 
noventa e nove (31/12/1999), residente 
e domiciliada em 2º Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Adriano dos Santos 
de Sena e de Vanessa Mascarenhas 
da Silva.

Leandro Lopes Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão microempresário, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito 
de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (08/05/1992), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Luiz Carlos Santos e de 
Silmara Aparecida Lopes Santos.
Camila Aparecida Bertanhi Emidio, 
estado civil divorciada, profi ssão ban-
cária, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezesseis de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (16/06/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Claudinei Emi-
dio e de Maria Luiza Guimarães Berta-
nhi Emidio.

 Paulo Cesar Pereira Alves, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia doze de 
novembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (12/11/1975), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Virgilio Alves e de 
Maria José Pereira Alves.
Priscilla de Moraes Castro, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dois de abril 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(02/04/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de ilson Roberto de Castro e 
de Eliana Mara Corazza de Moraes 
Castro.

Rônalde Cleiton Vieira, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nasci-
do em Ubá (Reg. Dores do Turvo), MG 
no dia cinco de maio de mil novecentos 
e oitenta e quatro (05/05/1984), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Ailton 
Vieira e de Sandra Aparecida da Cruz 
Vieira.
Carolina Peres Silveira, estado civil 
divorciada, profi ssão escriturária, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quinze 
de abril de mil novecentos e oitenta e 
seis (15/04/1986), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Laercio Fernandes Baracho 
e de Susi Peres Baracho.

Mauro Noberto da Silva Lima, es-
tado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em Guarulhos, 
SP no dia seis de fevereiro de mil 
novecentos e noventa (06/02/1990), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Antonio Noberto Lima e de Eliane 
da Silva.
Nayara Regina Vieira, estado civil 
solteira, profissão escriturária, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia seis 
de julho de mil novecentos e oitenta 
e oito (06/07/1988), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Daltair da Silva 
Vieira e de Sandra Regina Ruiz.

José Roberto Teixeira, estado civil 
divorciado, profissão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP no dia 
primeiro de abril de mil novecen-
tos e sessenta e seis (01/04/1966), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Manoel Clemente Teixeira e de Maria 
Lidia de Nobrega.
Aldenice Ferreira da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em Triunfo, PE no dia dez de 
março de mil novecentos e setenta e 
nove (10/03/1979), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Sebastião Gouveia 
da Silva e de Josefa Ferreira da Silva.

José Silva de Holanda, estado civil 
solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em Mata Grande, AL no dia vinte e 
sete de setembro de mil novecentos 
e sessenta e sete (27/09/1967), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Be-
nedito de Holanda e de Valdeci Maria 
Silva de Holanda.
Cícera dos Anjos Tavares, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Tupanatinga 
(Reg. Buique), PE no dia dezenove 
de abril de mil novecentos e seten-
ta e cinco (19/04/1975), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Cícero Vicen-
te Tavares e de Josefa Ferreira dos 
Anjos Tavares.

João da Silva Filho, estado civil 
viúvo, profissão aposentado, nasci-
do em Itaporanga, SE no dia vinte 
de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e dois (20/12/1952), resi-
dente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de João 
da Silva e de Maria do Carmo Santos 
Silva.
Francisca Rosa dos Santos, esta-
do civil divorciada, profissão vende-
dora, nascida em São Sebastião do 
Umbuzeiro, PB no dia vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e ses-
senta e cinco (22/11/1965), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Valdomiro 
Cabral dos Santos e de Joana Maria 
de Melo.

Eduardo Monteiro Dentinho, esta-
do civil solteiro, profissão empresá-
rio, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de novembro de mil nove-
centos e oitenta e sete (18/11/1987), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Fernando Monteiro Dentinho e de 
Cristiane Isabel dos Santos Denti-
nho.
Amanda Taymara Tavares Lessa, 
estado civil solteira, profissão empre-
sária, nascida em Subdistrito Cam-
buci, São Paulo, SP no dia dezenove 
de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e três (19/02/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Adilson de 
Lessa e de Adriana Tavares Timóteo 
de Lessa.

Andre Leoncio Souza Farias, es-
tado civil solteiro, profissão pedrei-
ro, nascido em Subdistrito Santana, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e oitenta e 
quatro (29/03/1984), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Bartolomeu Rosa 
de Farias e de Vilma de Souza.
Taiane Canuto da Silva, estado civil 
solteira, profissão estudante, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de novembro de dois mil e dois 
(17/11/2002), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Paulo Canuto da Silva e de 
Silvana Pereira da Silva.

Thiago Angelico da Silva, estado ci-
vil solteiro, profissão costureiro, nas-
cido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia vinte e sete de 
maio de mil novecentos e noventa e 
sete (27/05/1997), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Francisco Barbosa 
da Silva Neto e de Marta Francisca 
da Silva.
Thayna de Oliveira, estado civil sol-
teira, profissão estudante, nascida 
em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia três de maio 
de dois mil (03/05/2000), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Antonio Car-
los de Oliveira e de Angelita Maria da 
Silva Oliveira.

Edinaldo Alves Leite Júnior, esta-
do civil divorciado, profissão gerente 
de pré vendas, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e seis 
(20/12/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Edinaldo Alves Leite e de Ma-
ria Helena dos Santos Almeida Leite.
Cristiane Freire Dantas, estado civil 
divorciada, profissão agente de aero-
porto, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezesseis de maio de mil nove-
centos e oitenta e cinco (16/05/1985), 
residente e domiciliada em 2º Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Amadeu 
Manoel Luiz e de enilda Freire San-
tos Luiz.

Claudio Antonio Ruiz, estado civil 
divorciado, profissão aposentado, 
nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te e seis de março de mil novecentos 
e sessenta e três (26/03/1963), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Nilton 
Ruiz e de Nilza Spezi Ruiz.
Claudete Costa Pinheiro, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo 
(Reg. Alto da Mooca), SP no dia dez 
de outubro de mil novecentos e ses-
senta e oito (10/10/1968), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de José Alves 
Pinheiro e de Maria Eunice Costa 
Pinheiro.

Giovani Arbelli, estado civil solteiro, 
profissão especialista de RH, nascido 
em Amparo, SP no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e oiten-
ta e cinco (19/11/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Reinaldo de 
Almeida Arbelli e de Vera Lucia Ar-
belli.
Mauricio da Silva Bortone, estado 
civil solteiro, profissão analista de 
mar eting, nascido em Subdistrito 
Indianópolis, São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de outubro de mil nove-
centos e oitenta e seis (29/10/1986), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Gian Piero Bortone e de Maria Odete 
da Silva Bortone.

Eric Nunes de Souza, estado civil di-
vorciado, profissão professor, nascido 
em São Paulo, SP no dia dois de de-
zembro de mil novecentos e setenta e 
dois (02/12/1972), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Altino Pedro Nunes 
de Souza e de Erminia Girardi Nunes.
Soraia Stiaque, estado civil soltei-
ra, profissão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(11/01/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Stiaque de Faria e de 
Laise Oliveira Stiaque.

Jefferson Becerene de Matos, esta-
do civil solteiro, profissão cabeleirei-
ro, nascido em Guarulhos, SP no dia 
sete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (07/02/1981), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Geraldo Jose 
de Matos e de Ana Lucia Becerene 
de Matos.
Jaqueline Pereira de Q ueiroz, esta-
do civil solteira, profissão comprado-
ra, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
São Paulo, SP no dia doze de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/01/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Arimatéia Jerônimo de 
Queiroz e de Lúcia Pereira Barbosa 
de Queiroz.

José Paulo Souza Lopes, estado 
civil solteiro, profissão engenheiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de setembro de mil no-
vecentos e noventa (28/09/1990), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Edelicio Oliveira Lopes e de Laudi-
cea de Souza Lopes.
Moníque Nogueira de Souza Fer-
raz, estado civil solteira, profissão 
agente de aeroporto, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de agosto de mil novecentos e no-
venta e dois (24/08/1992), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de João Valen-
tim de Souza Ferraz e de Givalda 
Nogueira de Souza Ferraz. 

Ricardo Vieira Iannicelli, estado civil 
solteiro, profi ssão inspetor de seguran-
ça, nascido em Guarulhos, SP no dia 
trinta e um de agosto de mil novecen-
tos e oitenta (31/08/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Anezio Antonio 
Rodrigues Iannicelli e de Tania Vieira 
da Silva.
Monalisa Cristina Catto Madalena, 
estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de teleatendimento, nascida em 
São Paulo (Reg. Distrito Itaquera), 
SP no dia vinte e um de novembro 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/11/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Claudio Madalena e de Tere-
zinha de Lourdes Melo Catto.

Thiago Primo da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor adminis-
trativo, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e dois de outubro de mil nove-
centos e noventa e um (22/10/1991), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edmilson Primo da Silva e de Ednéia 
Cristina da Silva.
Jéssica Aparecida dos Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezessete de abril 
de mil novecentos e noventa e um 
(17/04/1991), residente e domiciliada 
em Arujá, SP, fi lha de João dos Santos 
Silva e de Maria Rosileide dos Santos 
Silva.

Rafael Nunes de Souza, estado civil 
divorciado, profi ssão analista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
nove (01/10/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Lazaro Raimundo de Sou-
za e de Ivanilda Nunes de Carvalho 
Souza.
Valéria Aparecida Silva, estado civil 
solteira, profi ssão analista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e oitenta 
e um (15/09/1981), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de 
Enei dos Santos Silva.

Renato Cabral Mariano Chaves, es-
tado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia três 
de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e oito (03/09/1988), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ataide Maria-
no Neto e de Roselí Cabral da Silva 
Mariano.
Denise Anatalicio da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em Subdistrito Vila 
Maria, São Paulo, SP no dia dezoito 
de maio de mil novecentos e noventa 
(18/05/1990), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Remi Anatalicio da Silva e de Jose-
lita Raimundo da Silva.

Ismael Pianta Paiva, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro de soft a-
re, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e seis (26/12/1986), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Is-
mael Tadeu Paiva e de Márcia Cristina 
Pianta Paiva.
Talita de Andrade Dantas, estado ci-
vil solteira, profi ssão bióloga, nascida 
em Subdistrito Casa Verde, São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(24/09/1987), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Miguel Dantas e de Olga de Andra-
de Dantas.

João Paulo dos Santos Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente técnico, nas-
cido em Catende, PE no dia vinte e cinco 
de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(25/07/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José João da Silva e de Josefa Maria dos 
Santos.
Maria Marlene da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão agente de proteção, nascida 
em Cachoeirinha, PE no dia vinte e seis 
de julho de mil novecentos e noventa e um 
(26/07/1991), residente e domiciliada em 2º 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de Mário 
Valentim da Silva e de Marlene da Cruz 
Valentim Silva.

Vinicius Rodrigues da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, SP 
no dia vinte de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (20/02/1984), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Katia 
Rodrigues da Silva.
Louise Helena Melo Faria, estado civil 
divorciada, profi ssão policial militar, nas-
cida em São Bento, MA no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e oitenta e um 
(15/09/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carlos Roberto Faria e de Luiza Helena 
Melo Faria.

Matheus Batista dos Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dois de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (02/02/1993), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Dias dos 
Santos e de Selma Batista Santos.
Tamara Cristina Usberti, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Distrito de Ba-
rão Geraldo, Campinas, SP no dia quinze 
de outubro de mil novecentos e noventa e 
um (15/10/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de ilson Carlos Usberti e de Sueli Maria 
Papa Usberti.

Emerson Gomes, estado civil solteiro, pro-
fi ssão comerciário, nascido em Subdistrito 
Cerqueira César, São Paulo, SP no dia três 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
dois (03/10/1972), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jose Antonio Gomes e de Maria de Lour-
des Mangerona Gomes.
Amanda da Silva Godoi, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Jundiaí, SP no dia seis de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(06/09/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 

ilma da Silva Godoi.

Aparecido Oliveira Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e seis 
(17/02/1976), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Nivaldo Oliveira Lima e de Marcionilia Oli-
veira Lima.
Vanessa Aparecida Gomes da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dois de 
julho de mil novecentos e oitenta e seis 
(02/07/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdemí Gomes da Silva e de Josina Ber-
nardina Gomes da Silva.

Eliene dos Santos Ribeiro, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Jequié (Reg. Distrito Boaçu), BA no dia oito 
de maio de mil novecentos e sessenta e 
seis (08/05/1966), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Claudio José Ribeiro e de Edelsa Rosa 
dos Santos Ribeiro.
Joana D’ Arc Bonifacio de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nascida 
em Cianorte (Reg. Altônia), PR no dia sete 
de agosto de mil novecentos e sessenta e 
oito (07/08/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Dirce Bonifacio de Souza.

Edson Carlos Rodrigues de Pontes, 
estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Apiaí, SP no dia dezoito de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e três 
(18/09/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Sebastião Maciel de Pontes e de Ubelina 
Rodrigues de Pontes.
Cristiane Araújo de Almeida, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Ipirá, BA no dia vinte e oito de no-
vembro de mil novecentos e setenta e oito 
(28/11/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jairo Epifanio de Almeida e de Laurita Araú-
jo de Almeida.

Thiago da Costa Galves de Lima, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de segurança do trabalho, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (28/02/1984), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Edson Galves de Lima 
e de Tania Cristina da Costa Galves de 
Lima.
Marcia de Aquino Meira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar técnico, nas-
cida em Subdistrito Capela do Socorro, 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(22/07/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edson Meira e de Rosa Maria 
de Aquino Meira.

Lucas Silva Comandini, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo (Reg. Alto da 
Moóca), SP no dia vinte e cinco de 
agosto de mil novecentos e noventa 
(25/08/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Romualdo 
Comandini e de Ermilina da Silva Co-
mandini.

r na a i a onça ves de iveira  
estado civil solteira, profi ssão adminis-
tradora, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e sete de setembro de mil no-
vecentos e noventa e um (27/09/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Cleber 
Gonçalves de Oliveira e de Rosangela 
Rosa Ferraz.

Lucas Nascimento Batista, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de rebar-
bador, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e oito (29/01/1998), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos 
Nunes Batista e de Joelma Alves Nas-
cimento Batista.
Evelyn Olanda de Alcantara, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis 
de abril de mil novecentos e noventa e 
sete (26/04/1997), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Adilson de Alcantara e 
de Marcia Olanda da Silva.

Francisco Costa Braga, estado civil 
solteiro, profi ssão coordenador de ram-
pa, nascido em Ilhéus, BA no dia vinte 
e nove de abril de mil novecentos e oi-
tenta (29/04/1980), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Braga Filho e de Lina 
Costa Braga.
Michelle de Jesus Barbosa, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Várzea do Poço, BA no dia dezes-
seis de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e seis (16/02/1996), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Inacio 
Barbosa e de Maria Célia de Jesus.

Hélio Lorêdo Mesquita, estado civil 
solteiro, profi ssão desenvolvedor de 
soft are, nascido em Guarulhos, SP no 
dia treze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e dois (13/01/1992), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Hélio Thomaz 
Mesquita e de Giselle Lorêdo Mesquita.
Marcela Turri Lorenzo, estado civil 
solteira, profi ssão médica veterinária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e dois (24/02/1992), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ricardo José 
Lorenzo e de Vanilde Borrone Turri 
Lorenzo.

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

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

apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 
do Código Civil Brasileiro:
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Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE 35.300.004.345

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às dezoito horas do dia quatorze de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 
reuniram-se na sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - 
PROGUARU, sita à Rua Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, 
os membros do Comitê Estatutário, a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno 
Moreira Gersosismo e Roberto Olympio da Silva,  sob a presidência da primeira. A 
Senhora Presidente do Comitê Estatutário esclareceu aos presentes que a reunião 
se realizava em obediência a Resolução nº 37/2018, a fim de apreciar os seguintes 
assuntos: 1) Atualização da Declaração dos Conselheiros Administrativos: no 
dia onze de janeiro nós membros do Comitê Estatutário aproveitamos que 
ocorreria a reunião ordinária do Conselho de Administração da Proguaru e 
solicitamos a todos os conselheiros que atualizassem suas declarações já que 
afirmaram manter os requisitos exigidos pela Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, 
após atualização nos reunimos hoje para conferência das declarações e posterior 
juntada ao processo administrativo nº 0188/2018. 2) Atualização das Declarações 
dos Diretores: devido a correria e para não atrapalhar a reunião do Conselho 
decidimos que no próximo mês iremos atualizar a declaração da atual diretoria. 
Após juntada da documentação entregue, deu-se por encerrada a reunião. 
Guarulhos, 14 de janeiro de 2019. 

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE 35.300.004.345

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às dezoito horas do dia onze de dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se 
na sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU, sita à 
Rua Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do Comitê 
Estatutário, a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira Gersosismo e Roberto 
Olympio da Silva, sob a presidência da primeira. A Senhora Presidente do Comitê 
Estatutário esclareceu aos presentes que a reunião se realizava em obediência a 
Resolução nº 37/2018, a fim de apreciar os seguintes assuntos: 1) Desligamento 
do Diretor de Inovação e Tecnologia: no dia 01 de novembro de 2018, o Sr. Mario 
Reginaldo de Faria pediu exoneração do cargo de Diretor de Inovação e Tecnologia. 
2) Futuro Nome para assumir a Diretoria Técnica de Edificações e Saneamento: 
Após ter analisado de forma simples os documentos do Sr. Miguel Antônio Portela 
Moreno para assumir o cargo de Diretor de Edificações e Saneamento no dia 30 de 
novembro de 2018, entendemos na reunião de hoje ser necessário a juntada das 
cópias de todos os seus documentos do mesmo, que comprovem que atende os 
requisitos da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016. Após juntada da documentação 
entregue, deu-se por encerrada a reunião. Guarulhos, 11 de dezembro de 2018. 

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE 35.300.004.345

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às dezoito horas do dia vinte e um de novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 
na sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU, sita à 
Rua Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do Comitê 
Estatutário, a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira Gersosismo e Roberto 
Olympio da Silva,  sob a presidência da primeira. A Senhora Presidente do Comitê 
Estatutário esclareceu  aos presentes que a reunião se realizava em obediência a 
Resolução nº 37/2018, a fim de apreciar os seguintes  assuntos: 1) Documentação 
entregue pelo Conselheiro Sr. Orivaldo Hernandes Sespedes: no dia 14 de 
novembro o Sr. Orivaldo procurou a Dra. Driele para entregar um documento que 
entendeu ser pertinente ter no arquivo da Proguaru. 2) Atualização das Declarações 
dos Conselheiros: decidiram que no mês de dezembro iriam atualizar as 
declarações dos Conselheiros. Após juntada da documentação entregue, deu-se 
por encerrada a reunião. Guarulhos, 21 de novembro de 2018.

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE 35.300.004.345

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às dezoito horas do dia vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito, reuniram-se na 
sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU, sita à Rua 
Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do Comitê 
Estatutário, a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira Gersosismo e Roberto 
Olympio da Silva, sob a presidência da primeira. A Senhora Presidente do Comitê 
Estatutário esclareceu aos presentes que a reunião se realizava em obediência a 
Resolução nº 37/2018, a fim de apreciar os seguintes assuntos: 1) Análise do 
Processo nº 0188/2018: em análise do processo, entendemos por necessário, a 
juntada das cópias das documentações dos Conselheiros Fiscais, mesmo após 
verificação já realizada. Portanto providenciamos a cópia dos documentos dos 
Conselheiros Fiscais. Decidimos que na próxima reunião do comitê providenciaremos 
atualização das declarações dos Conselheiros Administrativos e Fiscais, para 
serem juntadas ao respectivo processo. Após juntada de toda a documentação, 
deu-se por encerrada a reunião. Guarulhos, 22 de outubro de 2018. 

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE 35.300.004.345

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às oito horas do dia doze de setembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede da 
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU, sita à Rua Arminda 
de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do Comitê Estatutário, 
a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira Gersosismo e Roberto Olympio da 
Silva, sob a presidência da primeira. A Senhora Presidente do Comitê Estatutário 
esclareceu aos presentes que a reunião se realizava em obediência a Resolução nº 
37/2018, a fim de apreciar os seguintes assuntos: 1) Análise do Processo nº 
0188/2018: em análise do processo, entendemos por necessário, a juntada das 
cópias das documentações da Representante dos Empregados e dos Diplomas da 
atual Diretoria, mesmo após verificação já realizada, conforme a ata do dia 02 de 
julho de 2018 e cota do processo nº 219/2018 do dia 02 de agosto de 2018. Após 
juntada de toda a documentação, deu-se por encerrada a reunião. Guarulhos, 12 de 
setembro de 2018.

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO 

DE 
GUARULHOS

Rua Dr. Gastão Vidigal, 166
Bairro: Jd. Guarulhos Sid-
ney Pellicci Monteiro Faço 
saber que pretendem se 

casar e apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Código 

Civil Brasileiro:

obson dos San os araça  estado ci-
vil solteiro, profi ssão auxiliar operacional, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dois de 
julho de mil novecentos e noventa e três 
(02/07/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Agostinho Caraça e de Roseli dos Santos 
Felipe.
Adriana Sales de Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de depar-
tamento fi scal, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(25/02/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Heleno de Sales e de Marleide 
Santos de Sales.

Luciano Aparecido Andrade, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Ilhéus (Reg. Jequié, 1º Ofício), BA no 
dia vinte e um de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e um (21/02/1981), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Alfredo Cerqueira 
Andrade e de Neuraci Andrade.
Dilma Souza de Oliveira, estado civil sol-
teira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
Governador Valadares (Reg. 1º Subdistri-
to), MG no dia doze de julho de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (12/07/1984), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Odilme de 
Jesus Ribas de Oliveira e de Marileide 
Targino de Souza de Oliveira.

Nicson Ferreira dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro mecânico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de outubro de mil novecentos e no-
venta e dois (23/10/1992), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Nelson Ferreira dos Santos e 
de Edna Bento Inacio dos Santos.
Renata Montini Accioly Simões Alves, 
estado civil divorciada, profi ssão chefe 
de cozinha, nascida em Osasco, SP no 
dia vinte de agosto de mil novecentos e 
setenta e oito (20/08/1978), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Rogerio Accioly da Silva 
Afonso e de Claudia Rita Montini Afonso.

Reinaldo Novais Soares, estado civil 
divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em Boquira, BA no dia primeiro de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e um 
(01/10/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Hermelino José Soares e de Emília No-
vais Soares.
Celia Pereira, estado civil solteira, profi s-
são recepcionista, nascida em Guarulhos, 
SP no dia três de abril de mil novecentos 
e setenta e dois (03/04/1972), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Julio Pereira e de Maria 
de Lourdes Pereira.

Paulo Henrique Campos da Silva, es-
tado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Penha de França, 
São Paulo, SP no dia doze de janeiro de 
mil novecentos e noventa (12/01/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Irineu da 
Silva e de Carmendéia Moreira Campos 
da Silva.
Rosangela Candida Chiari, estado civil 
divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Ibiporã, PR no dia vinte de janeiro 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(20/01/1974), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Dorvacir Aparecido Chiari e de Ana Candi-
da da Luz Chiari.

Carlos Cavalcante Luz, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de galva-
noplastia, nascido em Guarulhos, 
SP no dia dez de dezembro de mil 
novecentos e oitenta (10/12/1980), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Miguel de Almeida Luz e de Maria da 
Conceição Cavalcante Luz.
Patricia Helena de Moura, estado 
civil solteira, profissão assessora co-
mercial, nascida em Mogi das Cruzes, 
SP no dia dezenove de abril de mil 
novecentos e oitenta (19/04/1980), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 

aldir de Moura e de Benedita Apa-
recida Soares Moura.

José Valberto Barbosa Silva, esta-
do civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em Maravilha, AL no dia vinte 
e oito de junho de mil novecentos e 
sessenta e sete (28/06/1967), resi-
dente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de José 
Barbosa da Silva e de Maria do Am-
paro Silva.
Gisele Mitiko Y w asaki, estado civil 
divorciada, profissão gerente admi-
nistrativo, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e oito de janeiro de 
mil novecentos e setenta e cinco 
(28/01/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Katumasa asa i e de So-
lange asa i.

Henrique Chaves da Silva, estado 
civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dois de agosto de mil novecen-
tos e noventa e um (02/08/1991), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Paulo 
Ferreira da Silva e de Rosileide Maria 
da Conceição.
Viviane de Oliveira Nascimento, 
estado civil solteira, profissão auxiliar 
de RH, nascida em Carapicuíba, SP 
no dia oito de janeiro de mil novecen-
tos e noventa (08/01/1990), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Vicente Jose 
do Nascimento e de Ana Cleide Vieira 
de Oliveira Nascimento.

r no r e  onça ves de iveira  
estado civil solteiro, profissão eletri-
cista, nascido em Mairi, BA no dia 
oito de novembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (08/11/1986), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Ermano José 
de Oliveira e de Edinalva Gonçalves 
de Oliveira.
Ana Cléa Cruz Oliveira, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Jacobina (Reg. São José do Jacu-
ípe), BA no dia quinze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e três 
(15/09/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Edgar Oliveira dos Santos e 
de Maria Ivanice Cruz Oliveira.

Thiago Rodrigues da Silva, estado 
civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatro de junho de mil novecentos e 
oitenta (04/06/1980), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Advaldo da Silva e 
de Maria Rodrigues de Brito.
Amanda Guilherme Sant’ Anna, es-
tado civil solteira, profissão assistente 
de departamento pessoal, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezoito de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e seis 
(18/07/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Milton Cardoso de Sant Anna 
e de Jandira Guilherme Sant Anna.

Jonathan Vieira de Oliveira, estado 
civil solteiro, profissão instrutor, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
São Paulo, SP no dia quinze de de-
zembro de mil novecentos e setenta 
e sete (15/12/1977), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Aguinaldo Vieira 
de Oliveira e de Esmerinda Maria de 
Oliveira.
Claudia Aparecida Olmedilha, es-
tado civil divorciada, profissão este-
ticista, nascida em São Caetano do 
Sul, SP no dia dezessete de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois 
(17/08/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Claudio Olmedilha Moreno e 
de Maria de Lourdes da Silva Olme-
dilha.

Willames Alexandre Barrôso da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão topógrafo, 
nascido em Juazeiro (Reg. Subdistrito Ita-
motinga), BA no dia quatorze de outubro de 
mil novecentos e setenta e oito (14/10/1978), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antônio Alexandre da 
Silva e de Ana Reinalice de Sena Barrôso.
Maria do Socorro de Souza Lima, estado 
civil solteira, profi ssão consultora de vendas, 
nascida em Iguatu (Reg. 1º Ofício), CE no 
dia quatro de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e um (04/01/1981), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio de Souza da Silva e de 
Maria de Fatima de Souza Lima.

Diego Freire Bueno Lemes, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e um 
(17/02/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Anísio Bueno Lemes e de Luzia Freire da 
Silva.
Silvania Pereira Borges, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Itabuna (Reg. 1º Ofício), BA no dia cinco 
de julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(05/07/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Geraldo Miguel Borges e de Maria Berna-
dete Pereira.

Heberton Fidelis de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de agosto 
de mil novecentos e noventa (27/08/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Gracy Chagas de 
Oliveira e de Márcia Batista Fidelis Oliveira.
Denise da Silva Rosse, estado civil sol-
teira, profi ssão manicure, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de março de mil 
novecentos e noventa e nove (02/03/1999), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de agner Rosse e 
de Shirley da Silva Pereira Rosse.

Pedro Henrique da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão montador, nascido em 
Murici, AL no dia três de novembro de mil 
novecentos e noventa e dois (03/11/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Pedro Elias da 
Silva e de Maria Auxiliadora da Silva.
Maria Erika da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Branquinha, AL 
no dia vinte e quatro de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e três (24/12/1993), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Heleno Sena 
da Silva e de Maria Quiteria da Silva.

Bruno Silva Vanderlei, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em São Paulo (Reg. Distrito Er-
melino Matarazzo), SP no dia trinta de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(30/11/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Cicero da Rocha Vanderlei e de Maria do 
Socorro Silva Vanderlei.
Jaine de Oliveira Bispo, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de setembro de mil novecentos 
e noventa e dois (26/09/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Nilson Souza Bispo Junior 
e de Elaine Cristina de Oliveira.

Phillipe Garcia da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão vendedor, nascido em Subdis-
trito Santana, São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de junho de mil novecentos e oitenta 
e sete (29/06/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Aparecido da Silva e de Selma Nicete 
Garcia Silva.
Ana Cláudia de Araújo Carneiro, estado 
civil divorciada, profi ssão vendedora, nas-
cida em Coruripe (1º Subdistrito), AL no dia 
onze de março de mil novecentos e noventa 
e quatro (11/03/1994), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de João Braz Carneiro e de Alaíde Panta de 
Araújo.

Antonio Cesar de Magalhães Couto, esta-
do civil divorciado, profi ssão agente de por-
taria, nascido em São Paulo, SP no dia vinte 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
oito (20/01/1968), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Grangury de Magalhães Couto e de Ana 
Neres Couto.
Denise Barbosa, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de setembro de mil no-
vecentos e sessenta e nove (24/09/1969), 
residente e domiciliada em Distrito Guaiana-
ses, São Paulo, SP, fi lha de Maria da Gloria 
Barbosa.

Seandro de Jesus Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em enceslau Guimarães, BA no dia 
dezessete de julho de mil novecentos 
e oitenta e nove (17/07/1989), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sirene de Jesus 
Santos.
Lidiani Barbosa Betini, estado civil 
solteira, profi ssão dentista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(11/01/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de João Betini Neto e de Marineide 
Antonia Barbosa.

Alex Narimatsu Bernardi, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro eletricis-
ta, nascido em Jundiaí (Reg. 1º Subdis-
trito), SP no dia quatorze de novembro 
de mil novecentos e noventa e um 
(14/11/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edemilson Benedito Bernardi 
e de Izabel oshie Narimatsu Bernardi.
Carolina Monteiro de Oliveira Pere-
grino, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira eletricista, nascida em 
Guaratinguetá (Reg. 1º Subdistrito), 
SP no dia cinco de janeiro de mil nove-
centos e noventa e três (05/01/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Eudes 
Andrade Peregrino e de Marly Apareci-
da Silva Monteiro de Oliveira.

Claudinei Tadeu Siqueira Meirelles, 
estado civil solteiro, profi ssão corretor 
de seguros, nascido em São Paulo, SP 
no dia dezenove de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e três (19/08/1983), 
residente e domiciliado em Distrito 
Guaianases, São Paulo, SP, fi lho de 
Claudinê Tadeu Meirelles e de Edilene 
Siqueira Meirelles.
Vanessa Pessota, estado civil soltei-
ra, profi ssão profi ssional de educação 
fi sica, nascida em Santo André, SP no 
dia quinze de junho de mil novecentos 
e oitenta e cinco (15/06/1985), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Alcides Pesso-
ta e de Maria da Paz Pereira da Silva 
Pessota.

Victor Hugo Simõ es, estado civil sol-
teiro, profi ssão servidor público munici-
pal, nascido em Guarulhos, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (09/02/1989), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Monica da Con-
ceição Simões.
Thays dos Santos Souza, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Nilópolis (Reg. 1º Distri-
to), RJ no dia dezesseis de setembro 
de mil novecentos e noventa e três 
(16/09/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de ilton Luciano de Souza e de 
Mara Lucia Lima da Silva.

Cristiano de Santana, estado civil sol-
teiro, profi ssão serralheiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de junho 
de mil novecentos e setenta e seis 
(01/06/1976), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Severino Otavio de Santana e 
de Edite Maria de Santana.
Letícia Aparecida Cássia Domingos, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante 
de cozinha, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e dois de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/12/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marisa Aparecida Domingos. 

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente 

ara ser afi xado no 
Serviço de e is ro 
Civil e publicado na 

imprensa local.
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de linhaClassifi cados

OPERADOR(A) DE VENDAS
GUARULHOS

Enviar CV para o e-mail
tmkt@grupomgcom.com.br

on e i en o do a o e fi e
Habilidade com vendas ativas e receptivas.
Salário +  Remuneraç ão variável +  benefícios. 
Ter capacidade para trabalhar em equipe, ser 
concentrado e focado em resultados.

PARA ANUNCIAR

NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

Trabalhamos com 
defesas de multas, 

recuperação de CNH 
suspensa e cassada. 

Mandado de segurança 
e Permissão.

11 2338-3537
11 98158-1151

GALPÃO COMERCIAL
TERRENO DE 10.550 M²
CONSTRUÍDO 3.071 M²

LOCALIZADO NA 
AVENIDA BAQUIRIVU, 

26 – GUARULHOS.
FÁCIL NEGOCIAÇÃO 
C/ PROPRIETÁRIO

  (17) 9.9663-7000
  (17) 3235-8004

Textura e Grafi ato
• Casas • Apartamentos • Empresas 

Valor diferenciado em até 
10x no Cartão de crédito!!
Envie as Fotos e receba 
o orçamento na hora.

Site: itacores.webnode.com
Fone: 98018-2577 

MACEDO – GUARULHOS.

A  em presa N O V A  H A N -
D L I N G  S E R V I C O S  A U X I -
L I A R E S  D E  T R A N S P O R -
T E  A E R E O  L T D A . , situ ada 
à  A v.  J am il J oã o Z arif , S / N  
- T ab oã o  –  G u aru lh os/ S P , 
C E P  0 7 1 4 3 -0 0 0 , C N P J  N º  
0 7 . 8 9 5 . 6 8 6 / 0 0 0 1 -7 5  vem  
com u n icar o ex travio dos 
livros fiscais mod. 57 da 
P ref eitu ra M u n icipal de 
G u aru lh os.

EDITAL EXTRAVIO

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDE-SE HONDA FIT 
 Modelo L X 2017, cor branca, aut. 
1.5, completo, 17 Mil Km, único 
dono. F:95028-2673/98550-
2569 

 VENDE-SE CIVIC 
 Aut. ano 93, 1.5, 4 portas, cor azul, 
completo, 123 Mil km. F:95028-
2673/ 98550-2569 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 ELETRICISTA 
 C/ experiência de autos. Aposen-
tado. Cocaia F:2088-4627 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA/ VILA RIO 
 3 comô, próx. Mercado Sonda 
R$ 550,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

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

 VENDE-SE 

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

 SITIO 20MIL METROS 
 Limpo, cercado, represa p/ pes-
ca e poço artesanal, prox a SP 
F:94716-1075 (José) 

 APTO NOVO MUNDO 
 47m², 2dorms, sl, coz, área serv, 
1vg. Semi novo completo. Av Se-
rafi m Gonçaves Pereira, 622 - 10º 
andar. R$250mil. F:97512-8989 
Alessandro 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 PASSO O PONTO RESTAURANTE 
 Av.Brigadeiro Faria Lima,1340. To-
talmente reformado e montado p/
trab. F:94629-5796/4378-8859 

 COMPRO APTO ATÉ 150MIL 
 Pago à vista. Andar térreo ou c/ 
elevador. Whats:99160-2597 

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

 PASSO O PONTO 
 Sorveteria-açai, Vl Augusta 
R$9mil F:98390-2222 whats 

     

   EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

28 23 -0 8 0 0

Para anunciar 

nos classifi cados 

ligue: 

2823-0828

2823-0829

 2823-0830

2823-0836

2823-0837
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