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Morte do jornalista 
Ricardo Boechat em 
acidente na capital 
deixa imprensa de luto
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Cidade poderá ter base 
da PM para mediar 
confl itos entre vizinhos
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GRAMMY: A americana H.E.R. levou para casa os prêmios de melhor álbum de 
R&B e melhor performance de R&B; veja quem é essa cantora GH  Pág. 8

Morte de jornalista 
em SP repercute 
em todo o país

The Fire e Sabesp servem jarra de água 
gratuita para clientes em projeto inédito
Já imaginou degustar um corte de carne nobre junto com um 
copo de água da torneira? Essa cena é vista na cidade

Câmara retoma a criação 
do Conselho de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Prefeitura e PM realizam 
ação de combate a baile 
funk no Parque Mikail

Morte de jornalista 
em SP repercute 
em todo o país
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Carismático e polêmico, apresentador da Band, Ricardo Boechat, morreu 
aos 66 anos nesta segunda-feira (11) em queda de helicóptero no Rodoanel 
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Governo de São Paulo
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Amanhã

Hoje

13. Fev

12. Fev

Máxima
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Mínima

PANCADAS DE 
CHUVA

TEMPESTADES 
À TARDE

Cleide M. de Abreu
A morte trágica do jornalis-
ta Ricardo Boechat deixa a 
imprensa e, principalmente, 
nós ouvintes, apreciadores 
e fãs do seu trabalho de 
luto. Sentirei saudade pe-
las manhãs de ouvir seus 
comentários abalizados e 
imparciais, falando aquilo 
que a gente, pobres mor-
tais, gostaria de falar para a 
classe política, empresários 
e para aqueles que causam 
vergonha ao nosso país.

Dennis Cavalleiro Jr.
O jornalista Ricardo Bo-
echat partiu e levou com 
ele um jornalismo sério e 
respeitado por todos os 
seus ouvintes, leitores e 
telespectadores. Uma pena 
imensurável para a nossa 
democracia. 

Juliana Moura Pereira
O Brasil aprendeu a gostar 
do jeito Boechat de se fazer 
jornalismo. Sua morte deixa 

uma lacuna enorme nos co-
mentários sérios, transpa-
rentes e preocupados com 
os problemas brasileiros.

Marcelo Lins
A queda do helicóptero 
no final da manhã desta 
segunda-feira (11) em São 
Paulo não só matou o jor-
nalista Ricardo Boechat e o 
piloto, mas causou uma fis-
sura enorme na democra-
cia brasileira, ao calar uma 
voz que sempre defendeu 
a população e criticou os 
desmandos públicos. Que 
Deus conforte a família e 
os amigos das vítimas e 
que os novos jornalistas 
tenham, sempre, Boechat 
como um precioso espelho.

Paulo Costa de Santana
Grande tragédia brasileira a 
morte de dez jovens atletas 
no Ninho do Urubu, Centro 
de Treinamento do Flamen-
go do Rio. Que os respon-
sáveis sejam responsabi-

lizados, seja os diretores 
do clube ou a própria pre-
feitura diante de tantas 
irresponsabilidades que 
ceifaram a vida e os sonhos 
desses garotos.

Silmara Castro
Até quando vamos viver 
com tragédias causadas 
pela irresponsabilidade, 
ganância por dinheiro e 
desrespeito ao ser huma-
no? Depois de Brumadi-
nho, onde choramos por 
centenas de vítimas, veio 
agora a tragédia do Ninho 
do Urubu, no Flamengo do 
Rio, onde as lágrimas foram 
derramadas por dez jovens 
que tiveram seus sonhos 
interrompidos. O Brasil pre-
cisa ser passado a limpo. 
Cada tragédia desse tipo 
é uma ferida incurável em 
nossa nação.

Mega Sena
Concurso n° 2123
09/02/2019
14 - 15 - 47 - 50 - 56 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1774
08/02/2019 
03 - 07 - 09 - 10 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19
20 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1942 
08/02/2019
02 - 03 - 06 - 09 - 10
15 - 19 - 23 - 24 - 40
49 - 51 - 56 - 61 - 80
88 - 91 - 93 - 94 - 96

Dupla Sena
Concurso n° 1900
09/02/2019
Primeiro sorteio 
10 - 11 - 13 - 20 - 41 - 46
Segundo sorteio
16 - 22 - 43 - 44 - 46 - 50

Federal
Extração n° 05361
09/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   55971         1.000.000,00
2º  43460              14.000,00 
3º  06995             12.000,00
4º  20444               10.100,00
5º  27371                 9.644,00

 Paulinho em tratamento

Paulo Gabriel da Silva Barros, o Paulinho Gigante, realizou o 1º dia de reabilitação com uma 
prótese para o alinhamento da tíbia, em Sorocaba, nesta segunda (11). Paulinho Gigante 
e sua mulher, Katyucia Lie Hoshino Barros, foram reconhecidos como o menor casal do 
mundo pelo Guinness Book.

[ artigo ]

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

Incêndio no Ninho do 
Urubu: fatalidade ou crime

Nesta sexta-feira (8) 
ocorreu mais um epi-
sódio trágico para o 
nosso país: o Centro 
de Treinamento do Clu-
be de Regatas Flamen-
go, sofreu um incêndio 
de proporções largas, 
acarretando a morte 
de dez jovens atletas 
da categoria de base 
da equipe. Já tem sido 
divulgado pela mídia a 
existência de indícios 
de negligência pelo 
Clube na manutenção 
do Ninho do Urubu, 
nome popular do local. 

Infelizmente, não é 
a primeira vez que in-
cêndios destas pro-
porções são causados 
por irresponsabilidade 
e falta de manutenção 
no Brasil. É sempre 
importante lembrar o 
caso do incêndio da 
boate “Kiss”, em Santa 
Maria, no Rio Grande 
do Sul, como precursor 
na busca por melho-
rias na fiscalização de 
órgãos públicos para 
prevenção em caso de 
incêndio. Entretanto, 
mesmo após episódios 
tão devastadores, os 
fatos voltam a se repe-
tir em diferentes locali-
dades no país. 

E não se tratam de 
meros acidentes oca-
sionais, mas de reite-
rados resultados de 
negligência estatal e 
de particulares. São 
situações que pode-
riam ter sido facilmen-
te evitadas, o que se 
verifica pelas notícias 
que a mídia brasileira 
tem publicado desde a 
fatalidade. No caso do 
CT do Flamengo, após 
as devidas apurações, 
existe a possibilidade 
de que se chegue à 
conclusão de que hou-
ve a prática do crime 

de homicídio culposo, 
isto é, crime praticado 
por negligência, sem 
a efetiva intenção de 
que ocorra o resultado; 
ou até mesmo pode-se 
concluir pela existên-
cia de homicídio dolo-
so na modalidade de 
dolo eventual, em que 
o agente assume o ris-
co de que ocorra o re-
sultado. 

De qualquer forma, 
são necessárias tam-
bém políticas públicas 
de prevenção e com-
bate a incêndios, com 
divulgação pela mídia 
e por redes sociais de 
quais cuidados devem 
ser tomados pela po-
pulação para que in-
cêndios não ocorram 
e, caso eventualmente 
ocorram, sejam evita-
das quaisquer fatalida-
des. 

Caso as devidas pre-
cauções sejam toma-
das, boa parte dos 
incêndios podem ser 
evitados, cabendo às 
autoridades públicas 
a realização de fiscali-
zações periódicas em 
toda a espécie de esta-
belecimentos. De qual-
quer forma, deve-se fa-
zer todas as apurações 
necessárias para que 
se averigue se houve 
mesmo culpa nas fata-
lidades e quem seriam 
os responsáveis. 

Preza-se, portanto, 
para que eventuais cul-
pados pelo incêndio 
sejam investigados e, 
a partir do devido pro-
cesso legal, responsa-
bilizados civil e crimi-
nalmente pelas mortes 
dos jovens, para que 
esse tipo de fato não 
venha a se repetir no-
vamente em nosso 
país por negligência ou 
falha humana.
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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Antônio Boaventura

A Câmara Municipal 
retoma nesta terça-feira 
(12) a votação do projeto 
de lei que prevê a criação 
do Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (CMCTI), de autoria 
do prefeito Guti (PSB). A 
iniciativa será administrada 
pela Secretaria de De-
senvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e 
de Inovação (SDCETI), que 
tem como responsável o 
secretário Rodrigo Barros.

A proposta tem como 
objetivo dar apoio a proje-
tos de pesquisa, ensino e 
extensão, projetos de de-
senvolvimento institucio-
nal, científico, tecnológico 
e projetos de estímulo à 
inovação de interesse das 
Instituições Científicas, 
Tecnológicas e de Inova-
ção, registradas e creden-
ciadas no Ministério da 
Educação e no Ministério 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e das demais le-
gislações pertinentes nas 
esferas estadual, distrital 
e municipal.

“Este sistema local 
também envolve os am-
bientes de inovação do 
Município, com especial 
menção ao Parque Tec-
nológico de Guarulhos, 
considerado projeto 

estratégico de conso-
lidação do Sistema de 
Inovação de Guarulhos 
(SIG). O Fundo Municipal 
de Inovação é instituído 
como instrumento para 
fortalecimento das políti-
cas municipais de ciência, 
tecnologia e inovação, 
possibilitando gestão 
de recursos destinados 
especificamente para 
execução destas políti-
cas”, justificou o prefeito 
Guti (PSB).

Além da preocupação 
com o desenvolvimento 

científico e tecnológi-
co, inclusive do Parque 
Tecnológico, o conselho 
terá a missão de organi-
zar, estruturar, estimular 
ou prestar apoio logístico, 
gerencial e tecnológico 
ao empreendedorismo 
inovador e intensivo 
em conhecimento, com 
o objetivo de facilitar a 
criação e o desenvolvi-
mento de empresas que 
tenham como diferencial 
a realização de atividades 
voltadas à inovação.

“O SIG estrutura o 

ecossistema de inovação 
local, a ser organizado 
em regime de colabora-
ção entre entes públicos, 
privados e com a socie-
dade civil em geral. As 
ações no âmbito do SIG 
deverão ser orientadas 
pela Política Municipal 
de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, instrumento 
de governança partici-
pativa elaborado a cada 
cinco anos pelo Conselho 
Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação”, 
concluiu.

Equipes da Guarda Civil Mu-
nicipal e Fiscais da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(SDU) da Prefeitura, em apoio 
ao 9° Distrito Policial de Guaru-
lhos, evitaram a realização de 
um pancadão, na sexta-feira 
(8), na rua Jaime Tavares, no 
bairro Parque Mikail.

No local, encontraram be-
bidas alcoólicas (destilados, 
cervejas etc.), carro de som 
de alta potência, lanternas que 
emitem choque, entre outros 
objetos. Um estabelecimento 
foi vistoriado e autuado pelo 
órgão municipal competente 
que, por solicitação do dele-
gado 9° Distrito Policial, Fúlvio 
Mecca, realizou diligências, 

em que constataram a total 
irregularidade administrativa 
do estabelecimento, tendo 
em vista não possuir nenhuma 
licença. O mesmo foi autuado 
pela terceira vez neste ano, 
sendo que o local existe há 
apenas quatro meses e já foi 

denunciado à Polícia Militar, 
GCM e até para o Ministério 
Público. Quatro pessoas foram 
conduzidas ao Distrito Policial 
para esclarecimentos.

A GCM tem trabalhado nes-
sas questões de perturbação 
do sossego. Exemplo disso, 

na madrugada do dia 2 de 
fevereiro, a Inspetoria de Pa-
trulhamento Tático Especia-
lizado (ROMU) realizou uma 
operação contra o baile funk 
na Praça Juscelino Kubits-
chek de Oliveira, no bairro do 
Jardim Bela Vista, onde foram 
apreendidos 10 veículos.

Ainda no dia 2, a ROMU 
apreendeu uma carretinha de 
som no Campo do Vermelhão, 
no Pimentas, evitando assim 
que ocorresse outro panca-
dão no local.

Serviço:
A GCM funciona 24 horas 

por dia. Em caso de emergên-
cia, a população pode ligar 
para 153 ou 2475-9444.

Em sessão extraordi-
nária realizada nesta 
segunda-feira (11), a Câ-
mara Municipal aprovou 
proposta que autoriza o 
uso do bate-estacas em 
obras na cidade. Antes 
proibido, a utilização 
deste equipamento de 
grande porte terá limi-
tações e horário espe-
cífico para sua incorpo-
ração nas atividades da 
construção civil. Verea-
dores apontam o custo 
acessível da ferramenta 
como principal argumen-
to para sua aprovação.

O HOJE obteve a infor-
mação que por conta da 
legislação anterior, assina-
da pelo vereador Serjão 
Inovação (PSL), o municí-
pio não conseguia atrair 
grandes obras. De acordo 
com a lei municipal n.º 
7.416/2015, apenas esta-
vam permitidos equipa-
mento tipo hélice contínua 
ou pré-furo hidráulico. No 
entanto, os parlamentares 
optaram por alterar o Có-
digo de Edificações e Li-
cenciamento Urbano para 
permitir o uso do bate-
-estacas.

“Tinha sido proibido 
há três anos atrás e até 
uma exposição do se-
cretário de Obras [Mar-

co Antônio], que veio 
explicar sobre a impor-
tância para a cidade. 
Tanto para obras emer-
genciais do governo, 
mas outras obras que 
são extremamente im-
portantes e temos que 
avaliar também as obras 
privadas”, disse o vere-
ador Eduardo Carneiro 
(PSB), líder do governo 
na Câmara.

Com a nova regula-
mentação, as empresas 
que atuam no ramo da 
construção podem usar 
o equipamento das 09h 
ás 18h. A legislação an-
terior criada por Serjão 
teve como propósito im-
plementar a lei n.º 6.046 
/ 2004, que trata do Có-
digo de Edificações e 
Licenciamento Urbano.

“Pela exposição que 
foi feita, os outros méto-
dos alternativos ao ba-
te-estacas custam 10% 
em relação aos demais. 
É muito mais barato. E 
que de uma forma ou 
outra acaba encarecen-
do a obra. A gente tem 
que analisar sobretudo 
as obras do governo, 
inclusive, as emergen-
ciais, principalmente 
pela ocupação desen-
freada”, concluiu. (A.B.)

Prefeitura e PM realizam ação conjunta 
contra baile funk no Parque Mikail

Em extraordinária, uso de 
bate-estacas em obras 
na cidade é autorizado

Criação do Conselho de Ciência, Tecnologia 
e Inovação retorna à discussão da Câmara 
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A prefeitura revitalizou as 
quatro principais entradas 
da cidade: Viaduto Aniello 
Pratici, acesso do Ginásio 
Fioravente Iervolino; Via-
duto Cidade de Guarulhos, 
chegada pela Paulo Faccini; 
entrada da rua Anton Philips, 
na Ponte Grande, e Avenida 
Sete de Setembro (ligação 
do bairro do Jaçanã, na zona 
norte de São Paulo, com 
Guarulhos).

Os quatro pontos rece-
beram nova sinalização de 
solo, que inclui pintura de 
faixa de pedestres, marca-
ção das faixas pontilhadas 
e contínuas, além das 
setas indicativas da mão de 
direção, sinalização vertical, 
com o indicativo das placas 
de estacionamento proibido, 

além de checagem geral 
no sistema semafórico. Um 
quinto acesso para a cidade, 
o viaduto Fernão Dias (ter-
minal de cargas / Itapegica) 
será concluído nos próximos 
dias.

O trabalho é realizado 
pela Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU) e tem como objetivo 
proporcionar mais seguran-
ça a motoristas e pedestres.

“Nossa equipe foi extre-
mamente dedicada e con-
seguiram fazer tudo isso em 
um tempo recorde. Vamos 
continuar nesse ritmo para 
colaborar com a melhoria da 
qualidade de vida em nossa 
cidade”, afirmou o secretário 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana, Paulo Carvalho.

Prefeitura revitaliza as 
principais entradas da cidade
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PM pretende implantar base para 
mediar os conflitos entre vizinhos
Antônio Boaventura

A partir da implantação 

do Núcleo de Mediação 

Comunitária (Cejusc) da 

Polícia Militar, a PM preten-

de minimizar os confl itos 

existentes entre vizinhos no 

município. A proposta foi im-

plantada em 2016 na cidade 

de Araçatuba e deverá ser 

trazida para Guarulhos, mas 

ainda está em análise.

“Na cidade de Guarulhos 

não há Núcleo de Mediação 

de Confl itos (Numec), a qual 

o Comando Geral almeja 

implantar. Temos o Numec 

na área do 26º BPM/M na 

cidade de Franco da Rocha 

a qual não possui Base 

Comunitária de Segurança e 

em Caieiras que possui uma 

base no bairro de Laran-

jeiras”, explicou o coronel 

Ronaldo Faro, Comandante 

do Policiamento Metropo-

litano.

O Comando da Polícia 

Militar afirma que ainda 

não é possível calcular 

os valores para a im-

plantação da base para 

mediação de conflito 

na cidade. Mas, ressal-

ta que para viabilizar a 

iniciativa é necessário 

a capacitação por curso 

de Formação e Mediado-

res Judiciais. O curso é 

oferecido gratuitamente 

pelo CNJ por meio do 

Nupemec.

Este curso pode ser dispo-

nibilizado para realização 

em unidades da PM, deven-

do a solicitação partir do Ce-

jusc local, obedecendo aos 

critérios do Nupemec. No 

espaço reservado para esta 

atividade precisa ter sala 

em local restrito e privado, 

antessala para acolhimento, 

mesa com computador e 

impressora, mesa redonda 

e 4 cadeiras, sofá 2 lugares 

(imprescindível), telefone e 

internet, além de no mínimo 

02 (dois) Policiais capacita-

dos. 

Contudo, após a me-

diação, processo que 

geralmente ocorre em um 

período de 30 dias, é reali-

zado contato com as partes 

envolvidas, para pesquisa 

de satisfação e controle dos 

resultados. Estes que são 

relatadas em parte circuns-

tanciada e arquivada para 

posterior controle e pesqui-

sa do caso. Nos casos onde 

o Termo de Acordo é Lavra-

do, o mesmo procedimento 

é adotado, porém a cópia do 

Termo é anexada à parte. 

A Guarda Civil Munici-
pal (GCM) realizou mais 
uma edição da Ope-
ração Bairro Seguro, 
desta vez, nos bairros 
do Picanço, Vila Hulda, 
Santa Mena e Vila Rio 
de Janeiro, entre outros. 
A operação evitou um 
furto no Cemitério São 
Judas Tadeu, localizado 
no Bairro Vila Gilda.

Na oportunidade, os 
indivíduos se evadiram 
do local ao avistarem 
os guardas civis, dei-
xando para trás ferra-
mentas usadas para re-
tirar materiais de valor 
das campas (túmulos). 
Os guardas também 
removeram um veículo 
que estava estacionado 
irregularmente na rua 
Josefina.

A operação é uma sé-
rie de ações realizadas 
pela corporação nos 
mais diferentes bairros 
da cidade, com o obje-
tivo de atender pedidos 
da população sobre 

problemas ligados a 
segurança e aqueles a 
cargo GCM, bem como 
proteção ao transporte 
coletivo e apoio aos ser-
viços de distribuição de 
água, assistência social, 
meio ambiente, esporte, 
cultura, educação, trân-
sito, dentre outros; além 
de agir nos fl agrantes 
de delitos como crimes, 
contravenções penais 
e infrações administra-
tivas.

Em 2018, foram 
realizadas mais de 
20 operações des-
sa natureza, visando 
prevenir ocorrências de 
ilícitos penais e admi-
nistrativos contra bens, 
serviços e instalações 
municipais tais como 
prédios públicos, pra-
ças e parques.

Serviço: A Guarda 
Civil Municipal atende 
chamados 24 horas por 
dia pelo telefone 153 ou 
2475-9444.

GCM promove Operação Bairro 
Seguro na região do Picanço
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Segundo o Corpo de 
Bombeiros, a aerona-
ve caiu em cima de um 
caminhão que trafega-
va pela via, no sentido 
interior, próximo à praça 
do pedágio. O motorista 
do caminhão foi socorrido 
pela concessionária.

Os bombeiros informa-
ram que 11 viaturas foram 
deslocadas para o local. 
Pessoas que estavam pró-
ximas ao local do aciden-
te contam ter visto uma 
movimentação estranha 
do helicóptero antes da 
queda. 

O operador de máqui-
nas Marcio Manoel da 
Silva Santos, de 34 anos, 
testemunhou o acidente. 
“Estava na rodovia na 
moto, com minha mulher 
na garupa. O helicóptero 
já estava voando baixo. 
Ela disse que ia cair, mas 
não acreditei”, disse. 
“Mas depois, olhando 

pelo retrovisor da moto, vi 
quando caiu. Primeiro, o 
helicóptero bateu no ca-
minhão. Depois, bateu no 
chão explodiu”, afi rmou. 

Santos relatou que 
parou sua moto, deu a 
volta pela contramão e 
foi até o caminhão. Havia 
partes do avião na cabine 
da carreta e ele encon-
trou o motorista preso no 

cinto de segurança. Ele foi 
socorrido. 

Em nota, a Força Aérea 
Brasileira (FAB) disse que 
investigadores do 4º Ser-
viço Regional de Inves-
tigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos 
(Seripa IV), órgão regional 
do Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa), 

realizaram a Ação Inicial 
da ocorrência, que é o 
começo do processo de 
investigação com a coleta 
de dados. Eles fotogra-
faram cenas, retiraram 
partes da aeronave para 
análise, reuniram docu-
mentos e ouviamm relatos 
de pessoas que possam 
ter observado a sequên-
cia de eventos. 

Testemunhas relataram ‘movimentação 
estranha’ na aeronave antes da queda

Jornalista Ricardo Boechat morre em 
queda de helicóptero em São Paulo

O jornalista Ricardo Eugênio 
Boechat, de 66 anos, morreu 
na queda de um helicóptero 
no Rodoanel no início da tar-
de desta segunda-feira, 11. A 
aeronave caiu no quilômetro 
7, próximo ao acesso à Rodo-
via Anhanguera, na chegada 
a São Paulo, em cima de um 
caminhão. 

Minutos após o acidente, o 
Corpo de Bombeiros informou 
que duas pessoas tinham 
morrido na queda. A confi rma-
ção de que o jornalista era 
um dos ocupantes veio cerca 
de uma hora depois. A outra 
vítima fatal é o piloto Ronaldo 
Quattrucci, que era sócio-pro-
prietário da empresa à qual a 
aeronave está registrada.

Segundo o capitão Augusto 
Paiva, da Polícia Militar, o 
motorista do caminhão é João 
Francisco Tomanckeves, de 52 
anos, morador de Caxias do 
Sul. Ele teve apenas ferimen-
tos leves e às 14h40 já estava 
no 46º DP para prestar depoi-
mento. No entanto, ao chegar 
à delegacia, o homem passou 
mal e precisou ser levado ao 

Pronto-Socorro de Perus. 
À polícia, o motorista 

relatou que estava saindo 
da praça do pedágio, na 
faixa da cobrança expressa, 
quando viu a aeronave, mas 
não teve tempo para frear ou 
desviar. O capitão disse que 
testemunhas relataram que o 
helicóptero tentou um pouso 
de emergência em uma alça 
de acesso do Rodoanel à 
Anhanguera. Ainda não se 
sabe qual foi o problema na 
aeronave.

Boechat era apresentador 
do Jornal da Band e da rádio 
BandNews FM, além de ser 
colunista da revista IstoÉ. 
Trabalhou no jornal O Estado 
de S. Paulo e, também, nos 
jornais O Globo e O Dia. É ga-
nhador de três prêmios Esso 
e, segundo o site da Band, 
é um dos maiores ganha-
dores da história do Prêmio 
Comunique-se, em que foi 
reconhecido como âncora de 
rádio, âncora de televisão e 
colunista. Também foi eleito 

o jornalista mais admirado 
do país na pesquisa do site 
Jornalistas&Cia em 2014.

A confi rmação da morte 
do jornalista veio da direção 
de jornalismo da Band. Ele 
estava voltando de Campinas, 
onde tinha ido dar uma pales-
tra no Centro de Convenções 
do Royal Palm Plaza para 2,7 
mil pessoas, o evento era 
promovido pela empresa 
farmacêutica Libbs, que seria 
a responsável pelo transporte 
de Boechat. 

Planalto diz que Boechat foi um dos 
principais profissionais da imprensa

Em nota, o Palácio do Pla-
nalto lamentou a morte do 
jornalista Ricardo Boechat, 
que morreu nesta segunda-
-feira, 11, numa queda de 
helicóptero no Rodoanel, em 
São Paulo. O texto afi rma 
que o país perdeu “um dos 
principais profi ssionais da 
imprensa brasileira”. 

“A Presidência da Repú-
blica expressa seu pesar e 
condolências em razão do 
falecimento do jornalista 
Ricardo Boechat, vitimado 
em um acidente aéreo, 
neste dia. O País perde um 
dos principais profi ssionais 
da imprensa brasileira. 
Sentiremos a falta de seu 
destacado trabalho na infor-
mação da população, tendo 
exercido sua atividade por 
mais de quatro décadas com 
dedicação e zelo”, diz a nota 
divulga pela secretaria de 
comunicação da Presidência

Do Hospital Albert Einstein, 
o presidente Jair Bolsonaro 
prestou solidariedade à 
família do jornalista. “É com 
pesar que recebo a triste 

notícia do falecimento do 
jornalista Ricardo Boechat”. 

“É com pesar que recebo a 
triste notícia do falecimento 
do jornalista Ricardo Boe-
chat, que estava no helicóp-
tero que caiu hoje em SP. 
Minha solidariedade à família 
do profi ssional e colega que 
sempre tive muito respeito, 
bem como do piloto. Que 
Deus console a todos!”, 
escreveu Bolsonaro. 

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), cha-
mou Boechat de “um dos 
maiores jornalistas da sua 
história”. “Sua atuação diária 
demonstrava sensibilidade 
em defesa do interesse 
público e do jornalismo de 
qualidade. Toda a solida-
riedade a seus familiares, 
amigos e colegas da Rede 
Bandeirantes”, escreveu. Já 
o governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), prestou condolên-
cias aos familiares e colegas 
do jornalista. “O Brasil perde 
um profi ssional ético, íntegro 
e talentoso.”
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Perdeu!
O experiente ex-vereador Waldomiro Ramos 

(PTB) me pagou ontem almoço e me deu garrafa 
de vinho . Ramos apostou que o vereador Soltur 
(PSB) seria secretário…

Ganhei!
O prefeito Guti (PSB) ainda não me pagou aposta. 

Ele acreditava em Márcio França (PSB) contra João 
Doria (PSDB). Eu disse que o Interior daria a vitória ao 
tucano…

Tucanato
Os três vereadores tucanos guarus - Celestino, Lauri 

e Gilvan - já foram comunicados: o governador Doria 
quer Fran Corrêa comandando o PSDB em Guarulhos. 
Ela deverá indicar o próximo presidente da legenda…

Tem razão
Para alguns interlocutores, o advogado-empresário 

Wilson Paiva (NOVO) andou desabafando que não 
tem certeza se pretende ser candidato a prefeito em 
2020. Ele concluiu que é uma decisão muito impac-
tante na vida...

Sai de perto!
Azedou de vez a relação entre o secretário Airton 

Trevisan (Justiça) e o advogado Edson Belo, contu-
maz candidato a presidente da OAB. Um deve estar 
esperando o primeiro deslize do outro para protocolar 
representação contra…

Eu, hein!
O prefeito Guti (PSB) surpreendeu ao revelar que 

ainda tem o hábito de pilotar potentes motocicletas 
(Ducati?). Além de comprometer seu esquema de 
segurança, a atividade em si já é perigosa…

Vai que cola
O pedido de demissão de Fernando Evans da Habi-

tação reacendeu especulação que o ex-presidente da 
Câmara Eduardo Soltur poderá virar secretário…

Pergunta no ar
Chamou a atenção: em janeiro, a secretária Telma 

Cardia (Trabalho) publicou edital em jornal convocan-
do - como presidente de Sindicato! - os frentistas de 
Guarulhos. Não há incompatibilidade?...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Com projeto pioneiro, The Fire e Sabesp 
servem água em jarra para os clientes
Ulisses Carvalho 

Você já viu essa cena no 
Brasil? Um Tomahawk, corte 
sofisticado sendo degustado 
junto a um copo d’água da 
torneira? Graças a uma par-
ceira da Sabesp e o restau-
rante The Fire Steakhouse, 
essa cena é possível ser vista 
em Guarulhos.

 Seguindo um padrão que 
já se tornou tradição em 
restaurantes dos estados 
Unidos e Europa, o The Fire 
Steakhouse, restaurante 
recém-inaugurado, em par-
ceria com a Sabesp, agora 
serve gratuitamente para os 
clientes, água filtrada gelada, 
com o objetivo de alertar 
para a importância do con-
sumo, e também demonstrar 
uma preocupação com a 
sustentabilidade, ao invés de 
servir água engarrafada em 
garrafas plásticas. O projeto 
foi implantado na última 
quinta-feira (7).

Com um ambiente agra-
dável e música ambiente, 
todo o cliente que chega ao 
The Fire para uma refeição, 
recebe a jarra de água padro-

nizada da Sabesp, em um 
projeto inédito no estado de 
São Paulo. Uma chopeira da 
companhia estadual foi insta-
lada no estabelecimento. 

“Você tem um retorno 
muito maior na felicidade do 
cliente”, destacou o gerente 
do The Fire Steakhouse, 
Daniel Fontes Fiori, 29. Ele 
explicou que a ação ajuda na 
conscientização de respeito 
ao meio ambiente, principal-
mente pela não utilização 
de água engarrafada em 

vasilhames plásticos. 
De acordo com o gerente, 

a recepção por parte do pú-
blico está sendo muito boa, e 
por mesa (no restaurante há 
60 mesas), chega a ser servi-
das até duas jarras de água. 
A temperatura da chopeira 
fica entre -1 e -2 para a água 
sair bem gelada, além de não 
ter um consumo mínimo para 
o público. 

A manutenção da chopeira 
ocorre de forma variada. De 
acordo com Fiori, a periodici-

dade pode ser a cada 15 dias. 
“A água vem da torneira, a 
Sabesp antes da instalação, 
veio aqui e conferiu a tubu-
lação interna do restaurante 
e da rua, atestou a qualida-
de da água e manteve no 
restaurante um técnico para 
fazer o teste e garantir que a 
água seja potável”, destacou. 

Com uma grande variedade 
de pratos, o The Fire conta 
também no cardápio com 
cortes de carnes nobres, 
como o ancho de origem 

argentina, e o assado de tira, 
mais comum em países como 
Uruguai e Argentina, é um 
corte nobre da costela do 
traseiro, mais macio e sucu-
lento, com forma mais rápida 
de preparo e carne ideal para 
churrasco.

A ideia, segundo Fiori, é 
ampliar o projeto, levando 
uma segunda chopeira da 
Sabesp para o outro bar do 
restaurante. “Aqui nós temos 
água e pão gratuitos para 
os clientes e a Sabesp tem 

a oportunidade de vincular 
a marca dela a um produto 
de qualidade”, explicou. O 
horário de funcionamento do 
The Fire é de segunda-feira, 
das 12h às 15h e das 18h às 
22h, e de terça à sábado, das 
12h às 00h, e domingos,  das 
13h às 22h. 

Serviço: 
The Fire Steakhouse
Endereço: Rua Tapajós, n° 

56, Macedo 
Telefone: 2447-1582
Site: http://thefire.com.br/

Quem é H.E.R., a vencedora do 
Grammy de melhor disco de R&B

Claudia Leitte surpreende ao aparecer 
em baile de carnaval em Pernambuco

Durante a cerimônia 
de entrega dos prêmios 
Grammy na noite do 
último domingo, 10, um 
nome em particular se 
destacou. A americana 
H.E.R. levou para casa os 
prêmios de melhor álbum 
de R&B e melhor perfor-
mance de R&B.

H.E.R. é o nome de palco 
de Gabriella “Gabi” Wil-
son, de apenas 21 anos, 
que, apesar da pouca 
idade, já está em atividade 
há uma década: em 2009, 
participou de uma compe-
tição de jovens talentos 
promovida pela rádio 
Disney dos EUA, onde 
não chegou a vencer. 

Mesmo com a derrota 
na competição, não desis-
tiu e continuou persistin-
do no sonho de se tornar 

cantora. Em 2016, já 
com a alcunha de H.E.R., 
apresentou seu primeiro 
EP, de mesmo nome, que 
imediatamente chamou a 
atenção de muita gente 
grande, como Usher e 
Alicia Keys. Com cada 
vez mais celebridades 
compartilhando suas mú-
sicas nas redes sociais, 
rapidamente ela chegou 
aos milhões de streams 

no Spotify mundialmente. 
No ano seguinte, em 

2017, a cantora lançou 
mais um EP, H.E.R. Vol 
2.. Em seguida, juntou os 
dois EPs num só álbum, 
que também chamou de 
H.E.R.. Nele, acrescentou 
mais seis músicas inédi-
tas, dentre elas Best Part, 
com Daniel Caesar. 

Concorreu também 
aos prêmios de melhor 

música de R&B por Focus 
(perdeu para Boo’d Up 
de Ella Mai) e ao grande 
troféu da noite, álbum 
do ano, que ficou com a 
cantora country Kacey 
Musgraves, por seu traba-
lho Golden Hour.

Mas o reconhecimento 
pelo trabalho vai além da 
premiação. Já em 2017, 
a cantora foi eleita por 
revistas como Rolling 
Stone e Forbes como 
uma artista para ficar de 
olho. E em breve o pú-
blico deve ouvir mais de 
H.E.R.. No seu discurso 
de agradecimento pelo 
troféu de álbum de R&B, 
no Grammy, ela deixou 
o seu recado. “Isso aqui 
foi apenas um EP, não foi 
nem um disco.” Ou seja, 
vem mais por aí.

Quem disse que a gra-
videz iria fazer com que 
Claudia Leitte diminuísse 
o ritmo de trabalho? A 
cantora apareceu, de 
surpresa, em um tradicio-
nal baile de carnaval no 
Recife, em Pernambuco. 
“Quero agradecer agora 
pelo evento sensacional, 
com público delicioso e 
alegria transbordando! Pa-
rabéns, meus pernambu-
canos! Vocês sabem fazer 
festa!”, elogiou a cantora. 

Em trechos do show 
publicados no perfil oficial 

no Instagram, Claudia 
Leitte demonstrou alegria 
ao participar do evento. 
“Ontem fizemos um show 
massa no Bloco de Seu 
Antonio. E o melhor é que 
foi de surpresa! Obrigada, 
Recife! A gente ‘brocou’. Te 
amo, visse?”, escreveu a 
cantora, que está grávida 
de três meses. Bela, que 
está chegando, é fruto da 
união da artista com o em-
presário Márcio Pedreira. 
O casal ainda tem mais 
dois filhos, Davi, de 10 
anos, e Rafael, de seis.
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No dia 25 de janeiro, Gua-
rulhos foi vítima das fortes 
chuvas e diversos bairros da 
cidade foram atingidos por 
enchentes. Especialmente a 
região do Jardim São João. 
Muitas pessoas perderam 
tudo o que possuíam. Diante 
da situação, a ACE-Guaru-
lhos entrou na campanha 
promovida pela Prefeitura 
e arrecadou mais de 165 
quilos de donativos para as 
vítimas dessa tragédia.

Do total que foi cole-
tado, 80 quilos foram 
de alimentos, incluindo 
água; 66 quilos de roupas; 
e 19 quilos de itens de 
higiene pessoal. “Tudo já 
foi repassado ao Fundo 
Social de Solidariedade, 
para que seja entregue às 

pessoas vitimadas por essa 
calamidade”, afi rma Rita 
Semensin, gerente adminis-
tativa da ACE-Guarulhos e 
responsável pela campanha 
na entidade.

Além da ACE, associados 
e outras entidades parcei-
ras também fi zeram cam-
panha de arrecadação pela 
cidade, que se somaram a 
que foi iniciada pela própria 
Prefeitura no Bosque 
Maia, no dia seguinte às 
enchentes. A mobilização 
continua agora centralizada 
no Fundo Social (Alameda 
Tutóia, 534, Gopoúva). À 
época, o prefeito Guti divul-
gou mensagem de áudio 
agradecendo quem havia 
doado e pedindo para que 
mais pessoas doassem 

mantimentos.
Também no dia seguin-

te às enchentes, William 
Paneque, presidente da 
ACE-Guarulhos, gravou um 
vídeo convocando as pes-
soas a participarem da cam-

panha. “Fico muito feliz que 
pudemos ajudar um pouco 
a amenizar o sofrimento 
das pessoas. O espírito so-
lidário do guarulhense tem 
sido fundamental”, conclui 
Paneque.

ACE-Guarulhos arrecada mais de 165 quilos de 
donativos para vítimas de enchentes na cidade

SOLIDARIEDADE: Total coletado foi entregue ao Fundo Social para que órgão municipal distribua a quem precisa
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[ horóscopo ]

E Se Fosse Verdade

Segredos de Um Crime

Globo, 13h59 Just 
Like Heaven. EUA, 
2005. Comédia. Dire-
ção Mark Waters. Com 
Reese Witherspoon, 
Mark Ru�alo. David 
alugou um belo apar-
tamento em São Fran-
cisco. Logo surge uma 
bela jovem, Elizabeth, 
que insiste que o apar-

tamento é seu. David 
imagina que houve um 
grande mal entendido. 
Ele muda a fechadura, 
mas isto não impede 
que Elizabeth ressurja. 
David fica convencido 
de que ela é um fan-
tasma e passa a ajudá-
-la a passar para o “ou-
tro lado”. 

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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Tipo per-
sonificado
por Chico

Bento

Cantora 
de "Me-

nestrel das
Alagoas"

Flor- 
símbolo do
Socialismo

Letra do
tamanho
pequeno 

em roupas

Software
para

celulares

René Des-
cartes,
filósofo
francês

Mostra-
dor das

estações
no rádio

Lagoa
entre

Brasil e
Uruguai 

Grupo de
versos de

um
poema

(?)-pro-
nóbis,

cacto co-
mestível

Direção 
do viajante
à Antárti- 
da (abrev.)

Breve-
mente,

em inglês

Grande
felídeo

das
Américas

A terceira
consoan-

te do
alfabeto
Gustave
(?), ilus-
trador

francês

Prefixo de
"ensacar"

Extensão 
de arquivo
do Word
(Inform.)

O ato que
leva ao 

ostracis-
mo social

Que dura
pouco
tempo
(fem.)

Sobra na
panela

Cama, em
inglês

Informa-
ção (red.)
Vértebra
cervical

Apertados

Bairro
carioca
anexo à
Tijuca

Morrer,
em inglês

Código
postal

Agasalho

Condi-
mento

Marcos
(?), ator

Região
espiritual
para onde

vão as
almas das
crianças

não batiza-
das, após
a morte
(Catol.)

Forma da
estrada
sinuosa
Carícia

Data como o 7 de
setembro (BR)

Abertura
da garrafa

"I'll be back" e "Hasta
la vista, baby", para
os personagens de
Schwarzenegger

Contribuição obriga-
tória do trabalhador,
extinta na reforma
trabalhista (2017)

3/bed — die. 4/doré — soon. 5/atlas — usina. 14/frases de efeito.

[ novelas ] 

virgem

Uma nova oportunida-
de de mudança de vida 
estará a seu alcance, 
mas não se esqueça de 
ler qualquer coisa que 
exija a sua assinatura 
com cuidado. Seria 
melhor evitar qualquer 
tarefa difícil hoje e ter 
cuidado para não fazer 
movimentos falsos - 
controle seus impulsos!

Você não sabe por 
onde começar, isto faz 
com que você se sinta 
nervoso e hesitante. 
Espere tensões, isso 
consumirá sua energia 
nervosa. Recarregue as 
suas baterias através 
do contato com a 
água para se livrar do 
estresse.

Você vai ser eficien-
te ao resolver seus 
problemas hoje. Você 
saberá exatamente 
como avançar com 
firmeza. Você vai se 
sentir mais confortá-
vel com seu corpo se 
beber mais água.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo tem-
po e a sua mente está 
cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades 
em longo prazo.

Você está bem no 
meio da ação, o que é 
revitalizante. Você ainda 
vai ter que fazer uma 
pausa eventualmente. 
Você não tem motiva-
ção para cuidar de si 
mesmo, uma tendência 
ao excesso pode amea-
çar a sua saúde.

Não faria sentido 
contrariar as mudanças 
que são essenciais. 
Tudo está indo bem. 
Não resista à vontade 
de tomar ar fresco, que 
será bom para o seu 
equilíbrio, seu tônus 
físico e sua cor.

Uma onda de paixão 
continua a rolar. Isto 
lhe dá algo para pen-
sar em profundidade 
sobre o que você está 
procurando tão assi-
duamente. Você está 
no caminho certo e a 
resposta virá no mês 
que vem.

Você não tem tempo 
para ficar para trás, 
você precisa agir 
rapidamente! Afaste-se 
de correntes de ar e 
variações de temperatu-
ra. Você precisa dormir 
para recarregar suas 
baterias.

Você vai ter que traba-
lhar duro para ser capaz 
de chegar a um acordo 
com pessoas próximas 
a você sobre o seu 
planejamento. Apesar 
de uma tendência a 
pensar muito, você vai 
manter uma perspectiva 
equilibrada ao sair para 
tomar ar fresco, literal e 
figurativamente.

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

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

Sua calma fará 
maravilhas e acabará 
com os conflitos. 
Você será recompen-
sado com satisfação 
financeira pelos 
esforços pessoais. 
Evite movimentos 
bruscos.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rosália se recusa 
a ir ao médico. 
Verena escreve 
sobreo dia que 
passou com Álvaro 
na ilha, mas acaba 
deixando o caderno 
cair de sua mochila, 
e Breno o encon-
tra. Tito se declara 
para Flora na frente 
dos amigos. Breno 
folheia o caderno 
de Verena e altera 
uma foto da menina 
com Álvaro. 

Espelho da Vida
Alain descobre 

que André visitou 
Cris no hospital e 
avisa a Antônio que 
acionará a Polícia 
para descobrir o 
paradeiro da ex-
-noiva. Piedade 
afirma a Cris/Julia 
que tentará refazer 
seu casamento com 
Eugênio. Padre Luiz 
abriga Danilo em 
sua sacristia.

Verão 90
Patrick e Lidiane 

ficam juntos nova-
mente. Candé dá 
uma desculpa aos 
convidados para o 
sumiço de Quin-
zinho. Quinzinho 
beija Dandara. 
Madá conta a Her-
culano que Gisela 

e Mercedes estão 
discutindo. Tobé 
avisa a Mercedes 
que Quinzinho de-
sapareceu da festa. 
Vanessa finge que 
é rica para seduzir 
Jerônimo. Nicole 
se enfurece com 
Quinzinho e decide 
beijar João.  

O Sétimo Guardião
Os guardiães se 

preocupam com a 
decisão de Gabriel 
sobre o casarão. 
Luz se culpa pelo 
sumiço de Feijão, 
e Sóstenes tenta 
tranquilizar a neta. 
Sampaio se surpre-
ende com as gra-
des colocadas por 
Gabriel no acesso à 
fonte, e avista Fei-
jão. Cássia invade o 
casarão, e Gabriel 
a convida para 
participar do jantar 
com os guardiães. 
Sampaio leva Feijão 
para a casa de Va-
lentina. Luz procura 
por León.

Jesus
Asisa pede para 

ser batizada por 
Mateus. Shabaka 
dá uma espada 
para Pedro. Mateus 
batiza Asisa. Jesus 
prega sobre a 
figueira. Temima 
conta para Cláudia 
que é traidora e fica 

dando informações 
de Pilatos a Caifás. 

As Aventuras 
de Poliana

De longe, o clubi-
nho MaGaBeLo dá 
muitas risadas de 
tudo o que aconte-
ce no embaraçoso 
piquenique. Após 
aceitar um convite 
para assistir a um 
teaser de uma série 
na casa de Luigi, 
Yasmin coloca pa-
péis forjados com 
votos falsos para 
eleição do grêmio 
na mochila do me-
nino, para incrimi-
ná-lo de alterar o 
resultado final. 

Teresa
Aída diz a seu pai 

que vai representar 
a mãe como advo-
gada no processo 
de divórcio contra 
ele e, que se ele 
quiser seguir com 
Esperança, que 
o faça, mas com 
apenas metade de 
toda a fortuna que 
tem hoje, pois a 
outra metade é de 
sua mãe.

 

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

Band, 22h Fe-
lony. Áustia, 2013. 
Suspense. Com 
Jai Courtney, Joel 
Edgerton. Um res-
peitado policial, 
ac identa lmente, 
atropela um ga-
roto, deixando-o 
em coma. Apesar 
de ter chamado a 
ambulância ime-
diatamente, para 
que não fosse pre-

so, Malcolm e ou-
tros dois policiais 
decidem acober-
tar o caso. Com a 
consciência pesa-
da, o detetive de-
seja contar o que 
realmente aconte-
ceu. Porém, caso 
ele decida pela 
verdade, acabará 
incriminando tam-
bém os que o aju-
daram.



www.guarulhoshoje.com.br 11terça-feira, 12 de fevereiro de 2019

•  COMPRA  • VENDE • ADMINISTRA

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

Advocacia

VENDEVENDE VENDE LOCAÇÕES
IMÓVEIS PARA TROCA

SOBRADO

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS APARTAMENTOS TERRENOS

CASAS

APARTAMENTOS
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TERRENO JD. SOBERANA
7X20 Próx ao Mercado 

comercial esperança, pronto 
para construir R$80.000 

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 
1 Dorm, sala, coz, wc 
e lavanderia GRANDES 

R$750,00 REF:20.

APTO PRÓX AO CARREFOUR 
DO VL RIO

2 Dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, reformado + vaga 
R$1.000 cond incluso REF: 20.

APTO VL. FÁTIMA
2 Dorms,sala,coz,wc, garagem 

R$1.200,00 REF:02.

APTO BELA VISTA
2 Dorms, sala,coz, área de 
serv, wc, R$850,00 incluso 

água REF: 02.

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

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

REF:20.

CASA 
VILA BARROS 

1 Dorm, sala,coz, wc + edícula 
com 2 cômodos e wc, total de 
5 cômodos e wc + garagem 

R$1.000,00 REF :02. 

CASA 
SANTA CLARA 

3 Cômodos, 1 dorm, sala,coz, 
wc grande e lavanderia 

R$660,00 REF:20.

CASA BELA VISTA 
1 Dorm, sala, coz, área de 

serv, quintal e wc R$550,00 
REF:02

CASA SANTOS DUMONT
2 Dorms, sala, coz, área de 

serv, quintal e salão na frente 
ótima localização R$1.000,00 

REF:02.

SOBRADO JD. ADRIANA 
2 Dorms, sala, coz, 2 wcs, 

1 vaga de garagem, 
INDIVIDUAL R$1.250,00 

REF:20.

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 PRÓX AO 
VL FÁTIMA 7 Cômodos e 

3 wcs, R$160.000 REF: 02

SOBRADO VILA BARROS
Com 14 cômodos (2 suítes),
4 wcs, 6 vagas de garagem, 
com escritura, R$800.000 

Aceita imóvel como parte de 
pgto REF:02 

CASA P/ RENDA 
PRÓX Á VL. FLÓRIDA

2 Casas + salão já alugados, 
com escritura, R$220.000 

REF: 02

5  CASAS P/ RENDA
Terreno (10x25) R$ 400,000 

(Aceita Permuta) REF :DANIEL.

CASAS PARA RENDA
08 Casas no Terreno( 10X25)

RENDA, R$ 5,300
VALOR 530,000 REF/DANIEL.

CASA BOM CLIMA
Terreno 6x30, 2 Dorms,sala,coz 

e wc, garagem p/ 2 carros e 
edícula nos fundos R$380.000 

REF: 20

CASA BONSUCESSO
Terreno 5x25, Com 2 casas no 
quintal , 2 vagas de garagem, 

2 cômodos e wc alugado, ótimo 
para investimento R$140.000 

REF :20. 

CASA JD. KARINA ITAQUA
5X25 3 Cômodos com 

estrutura para construção 
em cima, 2 vagas, portão 

basculante, aceita carro como 
parte de pgto R$150.000 

REF:20.

CASA NA PRAIA 
(CARAGUATATUBA)

3 Dorms, sala,coz, wc, 
4 vagas, piscina, Aceita carro 

como parte de pagamento 
R$330.000 REF:20

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos 
e 6 Cômodos R$ 260.000 

Aceita carro como parte de 
pagamento e imóvel de menor 

valor REF : DANIEL 

APTO VL. FÁTIMA 
60 M², 2 Dorms,sala,cozm 
área de serv wc, garagem 

R$100.000 entrada + parcelas 
REF:02. 

APTO SÃO JOÃO
2 Dorms, sala, coz, wc, 

lavanderia, 1 vaga (reformado) 
Aceita � nanciamento 
R$160.000 REF:20

TERRENOS
TERRENO IGARATÁ

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

REF:DANIEL.

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

INDUSTRIAIS

TERRENOS

TERRENOS

VENDA  E ALUGUEL
94783-1669

WHATSAPP
Fone: 2279-3327 IMÓVEIS À VENDA

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

ci
: 5

74
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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

Av.Capitão Aviador Walter Ribei-
ro, 455. 150m2, 2wc, rampa de 
acesso, Sobrado fundos: Com 
4salas, 2wc, 4 vagas. R$7.000

(3meses deposito, �ador, 
seguro �ança, Estuda Proposta)

Cod.1666

Prox a Av. Papa João Paulo Iº, 
3dorm, sala, coz, 1wc, 

1vaga coberta.
R$290.000 (Fiador, 

Seguro Fiança) cod.2042

130m2, prox a Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 3dorm(1suite),

Sala 2 ambientes, 2vg, 
quintal com jardim

R$520.000+IPTU1.000(Estuda 
permuta em térreo, �nanciamen-

to) cod.1841

125m2, Prox a escola Vicente 
Melro 3dorm (1suite com 

sacada), sala ampla,
espaço gourmet com 

churrasqueira
R$450.000(estuda permuta em 

imóvel) cod.1850

220m2, 2wc, Pé Direito 4m, 
prox ao Aeroporto

R$5.000 (�ador, seguro 
�ança)cod.1021

Apartamento
Jardim Presidente Dutra

Fácil acesso a Dutra, 2dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga coberta.

Luz , agua independente
R$850,00(Deposito)Cod.2063

Terreno
Parque Residencial Bambi
518m2 plano, prox a UBS Bambi, 

escritura registrada
R$200.000(Estuda Proposta)

Cod.539

Casa Térrea
Jardim Monte Carmelo
160m2, Fácil Acesso na 

Av.Tiradentes, 2dorm(1suíte), 
coz planejada, quintal com 

espaço gourmet,  3vgs cobertas. 
R$1.700(seguro �ança, �ador)

cod.1890

Apartamento
Jardim Flor Da Montanha

58m2,prox ao shopping Maia, 
2dorm(1suit),sala 2ambientes,

sacada com churrasqueira 
gourmet, 1vg, lazer completo
R$345.000(estuda permuta, 

�nanciamento) cod.1940

Sobrado
Parque Cumbica

60m2, Prox a Av. Papa João 
Paulo Iº 2dorm,sala coz

R$900,00(3messes de deposito, 
seguro �ança, �ador)

Cod.2044

Sobrado
Parque Continental ll

Prox a escola Francisco Milton 
Andrade, 2dorm, sala, coz, 

2wc, 2vagas cobertas
R$380.000 (Financiamento) 

cod.1998

Sobrado
Vila Itapegica

Prox ao Shopping Internacional, 
3dorm(1suit), 2wc,

sala ampla, edícula com 2 cômo-
dos, jardim na frente, 3vagas

R$ 2.100(Fiador, seguro �ança) 
cod.1899

Casa térrea
Jardim Cumbica

297m2(62m2 construído) , 
fácil acesso a Dutra, 2dorm,
sala, sala de jantar, coz, wc

R$260.000(aceita �nanciamento) 
cod.1767

Apartamento
Jardim Zaira

Prox ao centro, 3 dorm(1suit), 
sala 2 ambientes, 2vg, 

lazer completo.
R$3.000(�nanciamento 

bancário)cod.2012

Apartamento
Vila Alzira

41m2, prox escola municipal 
chico mendes, 2dorm,

coz americana, 1vg, R$175.000
(75.000entrada + transferência 
de divida, aceita �nanciamento)

Cod.2023

Casa Térrea 
Jardim Presidente Dutra

125m2, fácil acesso a Av. Papa 
João Paulo 1°, 2dorm(1suit), sala 

2 ambientes, espaço gourmet com 
churrasqueira,2 vg, portão elétrico. 

R$1.500+IPTU(100,00)(�ador, 
seguro �ança) Cod.2043

Casa Térrea
Cidade Parque Alvorada

123m2, Prox a Dutra, 
3dorm (1suíte), coz planejada,

terraço com Churrasqueira, 
3 vagas cobertas

R$350.000 cod.2020

Ótima Localização! 
Em frente a praia, 

1dorm, sala , coz, 1wc, 
1 vaga

RS900,00(�ador)
 cod.1791

Salão Comercial Sobrado
Jardim Presidente Dutra

Sobrado
Jardim Santa Clara

Sobrado
Jardim Presidente Dutra

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica

Apartamento Praia Grande/
Centro do Forte
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Márcio Silva Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Nova Soure, BA no dia três 
de outubro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (03/10/1984), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Batista dos Santos e 
de Josefa Silva Santos.
Fernanda de Araujo Passos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Distrito São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(10/12/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Ramalho dos Passos e de 
Maria Gorete de Araujo Passos.

Eigi Fudaba, estado civil viúvo, profi s-
são aposentando, nascido em Aven-
cas, SP no dia vinte e cinco de outubro 
de mil novecentos e quarenta e oito 
(25/10/1948), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Suguiharu Fudaba e de Matoe 
Fudaba.
Cecília Tayeco Goma, estado civil sol-
teira, profi ssão aposentada, nascida em 
Tupã (Reg. Flórida Paulista), SP no dia 
quatorze de setembro de mil novecen-
tos e cinquenta (14/09/1950), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Hiroshi Goma e 
de Helena Goma.

Cleyton Marini, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de palheteira, nasci-
do em Subdistrito Belenzinho, São Pau-
lo, SP no dia treze de agosto de mil no-
vecentos e noventa e três (13/08/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Ilenita da 
Silva Marini.
Thainá Karen Vieira de Carvalho, 
estado civil solteira, profi ssão recepcio-
nista, nascida em Subdistrito Indianópo-
lis, São Paulo, SP no dia oito de junho 
de mil novecentos e noventa e oito 
(08/06/1998), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Anderson Alves de Carvalho e de An-
dréa Vieira dos Santos.

Sebastião Lopes de Oliveira, estado 
civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascido em Aguiar, PB no 
dia oito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (08/01/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Francisco Ananias 
de Oliveira e de Davina Maria Lopes.
Maria Simone de Macêdo, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de en-
fermagem, nascida em Lajedo, PE no 
dia onze de julho de mil novecentos e 
setenta e quatro (11/07/1974), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Hermes Jordão 
de Macêdo e de Lindaci Gonçalves de 
Macêdo.

Felipe Prado Coelho, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente de contas, 
nascido em Subdistrito Pari, São Pau-
lo, SP no dia seis de dezembro de mil 
novecentos e noventa (06/12/1990), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Jair Batista Coelho e de Mercia 
Prado Coelho.
Marcela Salomão, estado civil soltei-
ra, profi ssão farmacêutica, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e um (22/02/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Mario Salomão Junior e de 
Maria do Carmo Lança Salomão.

Fernando Henrique Firmino da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Alto da Moóca), SP no dia 
cinco de junho de mil novecentos e 
oitenta e um (05/06/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Maria Firmino 
da Silva e de Maria Aparecida Firmino 
da Silva.
Rafaela do Nascimento Carvalho, 
estado civil solteira, profi ssão vigilan-
te, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quinze de março de mil novecentos e 
oitenta e oito (15/03/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Joaquim Ciriaco de 
Carvalho e de Maria Vanilta do Nasci-
mento Carvalho.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Hipolito Rodrigues de Oliveira, es-
tado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP no 
dia trinta e um de janeiro de mil nove-
centos e noventa e nove (31/01/1999), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Naelson 
Rodrigues de Oliveira e de Rosangela 
Simão da Silva.
Izabella de Souza Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia treze de dezem-
bro de dois mil (13/12/2000), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edson Pereira 
e de Katia de Souza Santos.

Erick Rosalvo Paiva Santos Teixeira 
Ferreira, estado civil solteiro, profi s-
são autônomo, nascido em São Paulo 
(Reg.  Subdistrito Santana), SP no dia 
trinta de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (30/08/1995), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Mauricio Teixei-
ra Ferreira e de Elaine Cristina Paiva 
Santos.
Leticia Guimarães da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Subdistrito Vila Maria, São 
Paulo, SP no dia dezenove de julho 
de mil novecentos e noventa e seis 
(19/07/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Leonildo Domingues da Silva e 
de Luciana da Silva Guimarães.

Carlos Eduardo Dias de Carvalho, 
estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia nove de março 
de mil novecentos e sessenta e cinco 
(09/03/1965), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Gonçalo Dias de Carvalho e de 
Irene Rodrigues de Carvalho.
Rita Ferreira de Andrade, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Caitano, PE no dia vinte e sete de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e 
sete (27/02/1977), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Pedro Ferreira de Andrade 
e de Albertina Sebastiana de Andrade.

Caio Daniel Pereira Clemente, esta-
do civil solteiro, profi ssão promotor de 
merchandising, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de maio de mil novecentos e no-
venta e quatro (25/05/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Flavio Ribeiro 
Clemente e de Sidineia Oliveira Pereira 
Clemente.
Sabrina Ribeiro Sobral, estado civil 
solteira, profi ssão promotora de mer-
chandising, nascida em Subdistrito 
Saúde, São Paulo, SP no dia vinte e 
três de dezembro de mil novecentos e 
noventa e três (23/12/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ivanaldo Sobral 
e de Antonia Ribeiro Souza Sobral.

Igor Gonçalves Rodrigues, estado 
civil solteiro, profi ssão líder de setor, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e três de março de mil novecentos e 
noventa e sete (23/03/1997), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Edson Leonino 
Rodrigues e de Lucimar Ferreira Do-
mingues Gonçalves.
Ewellyn Keithy Lopes Lima, esta-
do civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
trinta de novembro de dois mil e um 
(30/11/2001), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Eraldo Lopes de Oliveira e de 
Elsa Cordeiro de Lima.

Victor de Oliveira Menezes, esta-
do civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em Suzano, 
SP no dia nove de julho de dois mil 
(09/07/2000), residente e domiciliado 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Givaldo de Oliveira Menezes e de 
Daisy Patricia de Oliveira Menezes.
Larissa Silveira Santos, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta de 
junho de mil novecentos e noventa 
e oito (30/06/1998), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Adão Olimpio dos 
Santos e de Maria das Dores Silveira 
Santos.

Mike Luan da Silva Melo, estado 
civil solteiro, profi ssão promotor de 
vendas, nascido em São Paulo (Reg.  
Subdistrito Santana), SP no dia vinte 
e seis de abril de mil novecentos e no-
venta e cinco (26/04/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jose Marcos 
Ferreira de Melo e de Maria Aparecida 
Damaceno Silva.
Thais Matos Rodrigues, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezenove de 
junho de mil novecentos e noventa e 
sete (19/06/1997), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Nivaldo Rodrigues Filho e 
de Marineide Matos do Nascimento.

Paulo Alves Correia Júnior, estado 
civil solteiro, profi ssão promotor, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia treze 
de dezembro de mil novecentos e 
noventa e um (13/12/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Alves 
Correia e de Ana Brito dos Santos 
Correia.
Tamyres Borges de Queiroz, esta-
do civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Afogados da Ingazeira 
(Reg.  Flores), PE no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
(18/02/1990), residente e domiciliada 
em neste Sudistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sebastiao Alves de Queiroz e 
de Simone Borges de Queiroz.

Fernando Alex Baldin Brunetto, 
estado civil solteiro, profi ssão ali-
nhador técnico, nascido em Cuiabá 
(Reg.  3º Ofício), MT no dia vinte e 
cinco de março de mil novecentos e 
noventa e dois (25/03/1992), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Adegir Baldin 
Brunetto e de Marilza Aparecida Bru-
netto.
Evelin de Melo Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia cinco de junho de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (05/06/1985), re-
sidente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Helio 
de Barros Silva e de Marli Domingos 
de Melo Silva.

Valdeir Santos da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão químico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis 
de dezembro de mil novecentos e no-
venta (16/12/1990), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Valdi Gonçalves da 
Silva e de Maria de Lourdes Oliveira 
Santos Silva.
Dandara da Silva Alves, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nas-
cida em Subdistrito Indianópolis, São 
Paulo, SP no dia quatro de outubro 
de mil novecentos e noventa e três 
(04/10/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Claudio Roberto Alves e de 
Sonia Gomes da Silva Alves.

Alexandre de Jesus, estado civil 
solteiro, profi ssão funcionário públi-
co estadual, nascido em Subdistrito 
Perdizes, São Paulo, SP no dia cinco 
de outubro de mil novecentos e se-
tenta e oito (05/10/1978), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Manuel José 
de Jesus e de Ruth Soares de Jesus.
Andrea da Silva Ribeiro, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária públi-
ca estadual, nascida em São Paulo 
(Reg.  Subdistrito Vila Formosa), 
SP no dia vinte e oito de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e seis 
(28/02/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Gervasio Ribeiro e de 
Aparecida Rosely da Silva Ribeiro.

Philipe de Andrade Cottet, esta-
do civil solteiro, profi ssão técnico 
antenista, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de março 
de mil novecentos e noventa e três 
(25/03/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Deusdedit Cottet e de Sonia 
Regina de Andrade Cottet.
Fernanda Aparecida da Silva Soa-
res, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Subdistrito Belen-
zinho, São Paulo, SP no dia onze de 
novembro de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (11/11/1985), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Alvino Pereira 
Soares e de Quiteria Maria da Silva 
Soares.

Caio Felipe Moura da Costa, estado 
civil solteiro, profi ssão meio ofi cial de 
serralheiro, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, São Paulo, SP no dia 
onze de maio de mil novecentos e oi-
tenta e nove (11/05/1989), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Josué Corné-
lio da Costa e de Maria Solange de 
Moura.
Joice Rafaela da Silva Taipeiro, 
estado civil solteira, profi ssão ope-
radora de caixa, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia quatro de outubro 
de mil novecentos e noventa e um 
(04/10/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Ademir Taipeiro e de Isabel da 
Silva Taipeiro.

Robson Aparecido dos Santos, 
estado civil viúvo, profi ssão porteiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
cinco de maio de mil novecentos e 
setenta e seis (05/05/1976), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Estevo 
dos Santos e de Sonia de Oliveira dos 
Santos.
Karina de Oliveira Lima, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de opera-
ções, nascida em Serrolândia, BA no 
dia doze de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e seis (12/12/1986), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jozeneto Soares Lima e de Recielma 
de Oliveira Lima.

Israel Silva de Moura, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de maio de mil novecentos e 
oitenta (24/05/1980), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Dorival Barbosa 
de Moura e de Edimeia Silva Moura.
Vanessa Cavalcante Pereira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Casa Verde), SP no dia vinte de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e três 
(20/06/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Cleonice Cavalcante Pereira.

Caio Felipe Silvestre da Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de setembro de mil nove-
centos e noventa e oito (22/09/1998), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alecsandro Silvestre da Silva e de 
Ivaldenice Alice Nonato.
Talita Vasconcelos Diniz, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezessete de março de mil nove-
centos e noventa e seis (17/03/1996), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Manuel Diniz e de Sônia Regina 
Barbosa de Vasconcelos Diniz.

Leandro dos Santos Bressan, esta-
do civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido em Guarulhos, 
SP no dia seis de maio de mil nove-
centos e oitenta e seis (06/05/1986), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Armando Bressan e de Dirce dos 
Santos Conceição Bressan.
Sabrina da Silva Santos de Avila, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de maio de mil novecentos e 
noventa e três (17/05/1993), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ismael Fran-
cisco de Avila e de Ana Paula Silva 
dos Santos.

José Ribeiro Chaves, estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentado, nas-
cido em Matão, SP no dia quatorze 
de julho de mil novecentos e trinta e 
quatro (14/07/1934), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Guiomar Ribeiro 
Chaves.
Maria Joanna Alves de Oliveira, 
estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Distrito Guaianases, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de junho de mil novecentos e qua-
renta e seis (24/06/1946), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Sebastião 
Alves de Oliveira e de Alzira Gomes 
de Oliveira.

Walden Profeta Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão policial militar, nascido 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (01/01/1987), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Walter Profeta Oliveira e de 
Arlita Santos Silva Oliveira.
Cristiane Matias Costa, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nas-
cida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Liberdade), SP no dia quatro de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (04/09/1984), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alon-
so dos Anjos Costa e de Josemilia dos 
Santos Costa.

Manoel Soares do Bomfi m Neto, es-
tado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Vitoria da 
Conquista (Reg. Encruzilhada), BA no 
dia onze de maio de mil novecentos e 
oitenta e seis (11/05/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Raimundo Alexan-
dre dos Santos e de Aurezina Martins 
Bomfi m.
Cássia Caroline Barbosa de Cam-
pos, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, São Paulo, SP no dia vinte de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/04/1989), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Roberto de Campos e de Élida 
Barbosa de Campos.

Renan Martins Miranda de Almeida, 
estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro mecânico, nascido em Distrito 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de maio de mil nove-
centos e noventa e cinco (25/05/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jose 
Carlos Izaias de Almeida e de Renata 
Martins Miranda.
Letícia Marques Damasceno, estado 
civil solteira, profi ssão engenheira me-
cânica, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (10/06/1996), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ananias Laran-
jeira Damasceno e de Débora Marques 
Damasceno.

Valdemir Macedo Secundes, estado 
civil divorciado, profi ssão ajudante de 
transporte, nascido em Cuité, PB no dia 
dezesseis de setembro de mil novecen-
tos e sessenta e quatro (16/09/1964), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Lenira 
Macedo Dantas.
Elza Conceição Dantas, estado civil 
solteira, profi ssão passadeira, nasci-
da em Euclides da Cunha, BA no dia 
quatorze de setembro de mil novecen-
tos e sessenta e quatro (14/09/1964), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Pereira Dantas e de Angelina Maria da 
Conceição.

Roberth do Nascimento, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de má-
quina, nascido em Dist. São Miguel 
Paulista (Reg. Dist. Itaim Paulista), 
São Paulo, SP no dia três de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(03/10/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Isabel Cristina do Nascimento.
Larissa Santos Soares, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Pari, São Paulo, SP no 
dia treze de julho de mil novecentos e 
noventa e oito (13/07/1998), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ednaldo Nasci-
mento Soares e de Alessandra da Cruz 
Santos.

José dos Santos, estado civil divorcia-
do, profi ssão pedreiro, nascido em São 
Caetano, PE no dia dez de novembro 
de mil novecentos e quarenta e nove 
(10/11/1949), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de José Cassimiro dos Santos e de 
Camila Francisca da Conceição.
Maria do Carmo Alves Machado, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Dis-
trito Engenheiro Schmidt, São José 
do Rio Preto, SP no dia onze de abril 
de mil novecentos e sessenta e dois 
(11/04/1962), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Abel Alves Machado e de Izaura 
Buzzo Machado.

Gilmar Borges de Almeida, estado ci-
vil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Rui Barbosa (Reg. Subdistrito Vila 
Maria, São Paulo-SP), BA no dia três 
de agosto de mil novecentos e setenta 
e um (03/08/1971), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Francisco Sales Pereira de 
Almeida e de Raimunda Alves Borges.
Camila Bianca da Silva Carvalho, 
estado civil solteira, profi ssão ofi cial de 
cozinha, nascida em Guarulhos, SP no 
dia três de novembro de mil novecen-
tos e noventa (03/11/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Rosângela da Silva 
Carvalho.

William Alves da Rosa, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de farmácia, 
nascido em Guarulhos, SP no dia trinta 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (30/06/1988), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Osvaldo Alves da Rosa e 
de Emília Alves de Matos Rosa.
Michele Lopes Pacheco, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo (Reg. Distrito Itaquera), 
SP no dia vinte e quatro de outubro 
de mil novecentos e noventa e três 
(24/10/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Ribamar Alves Pacheco e 
de Sonia Maria Lopes Pacheco.

Ricardo da Costa Oliveira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão analista adminis-
trativo, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e cinco de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e seis (25/08/1986), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Manoel 
Senhor de Oliveira e de Ana Maria da 
Costa de Oliveira.
Letícia Vicente Affonso, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e sete de outubro de mil novecentos 
e noventa (27/10/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Celso Aff onso e de 
Roseli da Silva Aff onso.

Jadiel Felipe de Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nasci-
do em Igarassu, PE no dia vinte e cinco 
de outubro de mil novecentos e setenta 
e quatro (25/10/1974), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Abdias Felipe de 
Oliveira e de Severina da Silva Oliveira.
Simone Batista Mendes da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
nutrição, nascida em Subdistrito Tucu-
ruvi, São Paulo, SP no dia quatorze de 
janeiro de mil novecentos e setenta e 
três (14/01/1973), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Osvaldo Mendes da Silva 
e de Ivete Batista do Nascimento Men-
des da Silva.

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.

Anselio Alves dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em eletro-
técnica, nascido em Maringá (Reg. 2º 
Registro Civil), PR no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e setenta e 
seis (28/12/1976), residente e domicilia-
do em São Vicente, SP, fi lho de Anselmo 
Alves dos Santos e de Maria de Deus de 
Oliveira Santos.
Adriana Dias de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira eletricis-
ta, nascida em Subdistrito Casa Verde, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e setenta e sete 
(26/05/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valmir Dias de Oliveira e de Eurides Mo-
rais de Oliveira.

Adriano Ferreira de Sousa, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de abril 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(10/04/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Donizete de Sousa e de Elizete 
da Paixão Ferreira Sousa.
Bianca Campos da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de atendi-
mento, nascida em Distrito Itaquera, 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
(25/02/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Reginaldo Lemos da Silva e de Analice 
Santos Campos da Silva.

Rafael da Silva Pêres Romero, esta-
do civil solteiro, profi ssão analista de 
produtos, nascido em São Paulo (Reg. 
Alto da Moóca), SP no dia cinco de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/10/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Pêres Romero e de Maria da Silva 
Pêres.
É rika Gonçalves Dias, estado civil sol-
teira, profi ssão farmacêutica, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(25/02/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vanderlei Gonçalves Dias e de Nelza Si-
zu o Nishimura Gonçalves Dias.

Ricardo Rodrigues da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de pro-
dução, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e sete de novembro de mil no-
vecentos e setenta e oito (27/11/1978), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Rodrigues da Silva e de Ivanilde dos 
Santos Silva.
Leidiane Aparecida Topal, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Subdistrito Vila Prudente, 
São Paulo, SP no dia quatorze de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e oito 
(14/03/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marcia Aparecida Topal.

João Marco Cirilo Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão portador de confec-
ção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e um de junho de mil novecentos 
e noventa e três (21/06/1993), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Cristiane Oliveira 
Azevedo.
Silvia Maria Lopes de Gouveia, esta-
do civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Subdistrito Vila Formosa, 
São Paulo, SP no dia dez de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(10/09/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Ricardo Domingos Mendonça de 
Gouveia e de Silvia Lopes Menezes de 
Gouveia.

Rodrigo Domingues Alcatrão, esta-
do civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(22/09/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Eduardo Meira Alcatrão e de 
Celia Regina Domingues Alcatrão.
Fabiene Dantas de Araújo, esta-
do civil solteira, profi ssão analista 
de operações, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dez de novembro 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(10/11/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco Gomes Dantas e 
de Inácia de Araújo Dantas.

Fábio Gomes Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão arrumador de car-
gas, nascido em Guarulhos, SP no 
dia onze de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (11/05/1992), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Jesuilton 
Pereira e de Joana Gomes Ferreira.
Tais Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia seis de junho 
de mil novecentos e noventa e seis 
(06/06/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edson Pereira Miranda e de 
Sonia Regina da Silva.

Bruno Felipe de Sousa Ribeiro, 
estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar de engenharia, nascido em São 
Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Gua-
rulhos), SP no dia seis de novembro 
de mil novecentos e noventa e três 
(06/11/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlindo Alves Ribeiro e de 
Wilmary Cristina de Sousa Ribeiro.
Carla Fernanda Ribeiro Pedrosa, 
estado civil solteira, profi ssão geren-
te comercial, nascida em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Liberdade), SP no 
dia oito de dezembro de mil nove-
centos e noventa e três (08/12/1993), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Augusto Santana Pedrosa e 
de Leila Ribeiro.

Rafael de Moraes Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão engenhei-
ro, nascido em Subdistrito Saúde, 
São Paulo, SP no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e no-
venta e um (17/02/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Rubens 
dos Santos e de Elâine Veronica de 
Moraes Santos.
Camila Gregorutti Soares, estado 
civil solteira, profi ssão veterinária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatro de março de mil novecentos e 
oitenta e seis (04/03/1986), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Pedro Luiz 
Soares e de Maristela Gregorutti So-
ares.

Raul dos Santos Gonçalves, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de TI, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e noventa 
e um (29/03/1991), residente e domi-
ciliado em Santo André, SP, fi lho de 
Edmilson Gonçalves e de Ivete Ce-
lestino dos Santos Gonçalves.
Paloma Victor de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão analista de cobran-
ça, nascida em Guarulhos, SP no dia 
trinta de novembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (30/11/1985), resi-
dente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Domingos Victor e de Lenilda Pereira 
de Souza Victor.

Wesley Gomes Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão soldador, nascido 
em Distrito São Miguel Paulista (Reg. 
Distrito Itaim Paulista), São Paulo, SP 
no dia três de março de mil novecen-
tos e noventa e sete (03/03/1997), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Roberto Alves e de Marines Gomes.
Caroline Fernandes Ferreira, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de agosto de dois mil 
(25/08/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Reginaldo Ferreira e de Da-
niela Fernandes Costa.

Denis Gomes Ferreira, estado civil 
divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia trin-
ta de agosto de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (30/08/1984), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jose Geraldo 
Ferreira e de Marileide Gomes San-
tos Ferreira.
Bruna de Oliveira Ernsen, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Cuiabá (Reg. 
Distrito Coxipó da Ponte), MT no dia 
vinte e dois de outubro de mil nove-
centos e oitenta e seis (22/10/1986), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Elstor José Ernsen e de Lucia Helena 
de Oliveira Ernsen.

Vitor Gabriel Chavernuë  de Oli-
veira, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de BI, nascido em Embu das 
Artes, SP no dia vinte e dois de julho 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/07/1987), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de José 
Leoterio de Oliveira e de Aparecida 
Chavernu  de Oliveira.
Camila Ovidio Matias, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nancei-
ro, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de julho de mil novecentos e 
oitenta e nove (14/07/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Sebastião 
Matias de Almeida e de Nely de Fa-
tima Ovidio.

José Pereira dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Tanque D Arca, AL no dia 
dezoito de setembro de mil novecen-
tos e quarenta e sete (18/09/1947), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Pedro dos Santos e de Dolores 
Pereira de Oliveira.
Cicera Maria de Sousa, estado civil 
viúva, profi ssão aposentada, nascida 
em São João, PE no dia doze de ja-
neiro de mil novecentos e cinquenta 
e três (12/01/1953), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Plinio José dos San-
tos e de Valdomira Maria da Silva.

Marcos Artelino da Silva, estado 
civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te e seis de setembro de mil novecen-
tos e sessenta e cinco (26/09/1965), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Olivio Artelino da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva.
Marisa Bispo dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Teofi lân-
dia, BA no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e setenta e sete 
(25/05/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Julia Bispo dos Santos.

Henrique Alves Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão analista, nascido 
em Subdistrito Vila Nova Cachoeiri-
nha, São Paulo, SP no dia quatorze 
de julho de mil novecentos e noventa 
e dois (14/07/1992), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Edson Mariano de 
Souza e de Christiane Alves da Silva 
Souza.
Tamiris Portella Chaves, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de ma-
r eting, nascida em Subdistrito Utin-
ga, Santo André, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e noven-
ta e cinco (17/03/1995), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Wilson Damasio Chaves e de Ana 
Creusa Fernandes Portella Chaves.

Rafael Dionisio da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e nove de julho de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(29/07/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valmir Dionisio da Silva e de 
Aparecida Inês Gonçalves Silva.
Eduarda Souza de Melo, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de 
departamento comercial, nascida em 
Guarulhos, SP no dia doze de abril 
de mil novecentos e noventa e nove 
(12/04/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Josinaldo José de Melo e de 
Maria Josivania Souza de Melo.

Edson Oliveira Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de mo-
nitoramento, nascido em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (26/12/1986), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Onerindo 
Oliveira Costa e de Maria do Rosario 
Batista de Oliveira.
Juliana de Jesus Marques, estado 
civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de agosto de mil nove-
centos e oitenta e um (25/08/1981), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Nelson de Oliveira Marques e de Ma-
ria Bernadete de Jesus Marques.

Jefferson Luiz das Chagas Ramos, 
estado civil solteiro, profi ssão profi s-
sional de educação física, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
e um (17/11/1981), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jorge das Chagas Ramos 
e de Maria José Ramos.
Elizabeth Braga, estado civil divor-
ciada, profi ssão engenheira civil, 
nascida em São Paulo, SP no dia dez 
de outubro de mil novecentos e se-
tenta e sete (10/10/1977), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jose Maria da 
Silva e de Libania Filomena da Silva.

Luanda Aparecida de Andrade, 
estado civil solteira, profi ssão secre-
tária, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de agosto de mil novecentos 
e setenta e dois (10/08/1972), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Almiro 
de Andrade e de Firmina Miranda de 
Andrade.
Valéria Pedroca Z imerman, estado 
civil divorciada, profi ssão represen-
tante comercial, nascida em Subdis-
trito Vila Maria, São Paulo, SP no dia 
dezesseis de abril de mil novecentos 
e setenta (16/04/1970), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Antonio i-
merman e de Aladir Pedroca imer-
man.

Maximilian Gualberto, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de 
dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e oito (06/12/1988), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Clovis José 
Gualberto e de Domiciana Coronel da 
Silva Gualberto.
Nicole Botaro, estado civil soltei-
ra, profi ssão bancária, nascida em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, 
SP no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e um 
(23/02/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Edson Bo-
taro e de Sandra Regina dos Santos.

Rilton Cavalcanti Dantas, estado 
civil divorciado, profi ssão administra-
dor de sistemas, nascido em Campi-
na Grande, PB no dia dezessete de 
março de mil novecentos e oitenta 
e cinco (17/03/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jandir Dantas 
de Souza e de Ana Maria Cavalcanti 
Dantas.
Milena da Silva Cruz, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP 
no dia dois de julho de mil novecen-
tos e noventa e quatro (02/07/1994), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Milton Pereira Cruz e de Sandra Pe-
reira da Silva Cruz.

Wellington de Paula Ferreira, esta-
do civil divorciado, profi ssão autôno-
mo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de janeiro de mil novecentos 
e setenta e nove (18/01/1979), resi-
dente e domiciliado em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lho de 
Wilson de Paula Ferreira e de Maria 
Aparecida Pedro Ferreira.
Debora Priscila Ramos, estado ci-
vil solteira, profi ssão analista de DP, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (20/12/1984), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Evangelista Ramos e de enilda 
Maria Barrozo Ramos.

Marcos Roberto de Sousa, estado 
civil divorciado, profi ssão gerente de 
logistica, nascido em Guarulhos, SP 
no dia três de agosto de mil novecen-
tos e setenta e três (03/08/1973), re-
sidente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, fi lho de José Francisco de Sousa 
e de Hilda Lopes de Sousa.
Jéssyca Souza Branquinho, estado 
civil solteira, profi ssão analista de 
recursos humanos, nascida em Três 
Corações, MG no dia vinte e três de 
abril de mil novecentos e noventa e 
três (23/04/1993), residente e do-
miciliada em Varginha, MG, fi lha de 
José Marcilio Pereira Branquinho e 
de Eléia de Souza Branquinho.

Vinícius Felipe da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão projetista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatro de 
março de mil novecentos e oitenta 
e nove (04/03/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Abilio da 
Silva e de Aurelina Felipe Barbosa 
da Silva.
Thamires Agio Barros, estado ci-
vil solteira, profi ssão técnica em 
química, nascida em São Bernar-
do do Campo, SP no dia sete de 
agosto de mil novecentos e noventa 
(07/08/1990), residente e domiciliada 
em São Bernardo do Campo, SP, fi -
lha de Josimeire Cristina Barros.

Marcio Antonio Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão corretor de imó-
veis, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dez de fevereiro de mil novecen-
tos e setenta e seis (10/02/1976), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Os aldo Antonio Alves e de Lourdes 
Rodrigues Alves.
Viviane Aparecida Silveira, estado 
civil divorciada, profi ssão cirurgiã 
dentista, nascida em São Paulo, 
SP no dia dezesseis de junho de 
mil novecentos e setenta e seis 
(16/06/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco Duarte Silveira e 
de Maria Inês dos Santos Silveira.

William Barbosa, estado civil soltei-
ro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo (Reg. Vila Guilherme), SP 
no dia quinze de junho de mil nove-
centos e setenta e sete (15/06/1977), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Waldenir Barbosa e de Benedita 
Barbosa.
Andréia Bonacina dos Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Porto Ale-
gre, RS no dia vinte e seis de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e um 
(26/10/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Neri Manoel Oliveira dos 
Santos e de Lurdes Bonacina dos 
Santos.

Milton Bezerra, estado civil divorcia-
do, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
doze de maio de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (12/05/1984), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Genesio Lino 
Bezerra e de Leomira Jovelina de 
Andrade Bezerra.
Aline da Conceição Madeira, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia trinta de agosto de 
mil novecentos e noventa e dois 
(30/08/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Carlos Alves Madeira 
e de Alessandra da Conceição Ma-
deira.

Angelo Cavalcante de Azeve-
do, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e um de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco 
(21/05/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Angelino José de Azevedo e 
de Maria Cristina dos Santos Caval-
cante.
Cléoma Pinheiro Lopes, estado civil 
solteira, profi ssão repositora, nasci-
da em Itororó, BA no dia vinte e dois 
de abril de mil novecentos e oitenta 
e oito (22/04/1988), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Lourival Pereira 
Lopes e de Luciene Costa Pinheiro.

Matheus Gouveia Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão assistente de 
logística, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e oito de setembro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(28/09/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Dilton Souza Silva e de Dja-
nete Jose Gouveia.
Larissa Mayumi Nakasima Feitosa, 
estado civil solteira, profi ssão fotó-
grafa, nascida em Guarulhos, SP no 
dia primeiro de junho de mil novecen-
tos e noventa e sete (01/06/1997), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Marivan Alves Feitosa e de Ma-
riza Na asima Feitosa.

Osiel Marinho Sabino, estado civil 
viúvo, profi ssão musicista, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de junho de mil novecentos e 
setenta e sete (25/06/1977), residen-
te e domiciliado em Barueri, SP, fi lho 
de Antonio Miguel Sabino e de Marta 
Marinho Sabino.
Daiane Raquel da Silva Barboza, 
estado civil solteira, profi ssão musi-
cista, nascida em Guarulhos, SP no 
dia seis de abril de mil novecentos e 
oitenta e seis (06/04/1986), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Bar-
boza Neto e de Roseli Maria da Silva 
Barboza.

André Luiz Carreira de Medeiros 
Filho, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de suporte de ti, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
agosto de mil novecentos e noven-
ta e nove (26/08/1999), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Andre Luiz 
Carreira de Medeiros e de Luciana 
Aparecida Barrach.
Larissa Brasil Santos Rodrigues da 
Silva, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em Ri-
beira do Pombal, BA no dia onze de 
março de mil novecentos e noventa 
e sete (11/03/1997), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Walter Raleig Ro-
drigues da Silva e de Deborah Brasil 
dos Santos.

José Edson Ferreira Gomes, esta-
do civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Limoeiro do Norte, 
CE no dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e setenta e um 
(14/09/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Gomes Martins e de He-
lena Ferreira da Silva.
Regiane Gabriel da Cruz, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de 
logística, nascida em Guarulhos, SP 
no dia quinze de junho de mil nove-
centos e oitenta e seis (15/06/1986), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Roberto José Aparecido da Cruz e 
de Marli Gabriel da Cruz.

Julian Nightingale, estado civil sol-
teiro, profi ssão médico, nascido em 
Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP 
no dia quatro de abril de mil nove-
centos e oitenta e oito (04/04/1988), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jon Nightingale e de Heraclea Ignez 
Toledo Nightingale.
Patricia Barbosa de Oliveira 
Chaves, estado civil divorciada, 
profi ssão médica, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia onze de março 
de mil novecentos e oitenta e seis 
(11/03/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Sampaio Chaves e de 
Ilda Barbosa de Oliveira Chaves.

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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Civil Brasileiro:

Gabriel Rodrigo Lopes Ruiz, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dois de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
quatro (02/10/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Pedro Rogerio Pereira Ruiz 
e de Andreia Ferreira Lopes.
Geovana Karine da Silva Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de dezembro de mil novecentos 
e noventa e nove (29/12/1999), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Samuel Severi-
no da Silva e de Celia da Paz Santos.

Alexandre Tomas Cardoso, estado 
civil divorciado, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido em São Pau-
lo, SP no dia três de agosto de mil no-
vecentos e setenta e três (03/08/1973), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Benedito 
Tomaz Cardoso e de Cecilia Antonio 
Cardoso.
Tatiana Aredes Teixeira, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária pública 
estadual, nascida em Guarulhos, SP no 
dia trinta de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (30/04/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Valdir Teixeira e de 
Raquel Aredes.

Rafael de Oliveira Ferreira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de maio 
de mil novecentos e noventa e nove 
(06/05/1999), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio José Ferreira e de Elis 
Regina Virgínia de Oliveira Ferreira.
Vitória Caroliny Sobral da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dezessete de abril de mil nove-
centos e noventa e nove (17/04/1999), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jailson 
Severino da Silva e de Jucicleide Sobral 
da Silva.

Denis Marcos Varella, estado civil 
solteiro, profi ssão analista, nascido em 
São Paulo, SP no dia cinco de junho 
de mil novecentos e noventa e dois 
(05/06/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Vladimir Reynaldo Varella e de 
Wanda Marcos Varella.
Greyce Fernandes Rodrigues, esta-
do civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo, SP no dia dois 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
(02/01/1990), residente e domiciliada 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, 
fi lha de Manuel Jose Quintal Rodrigues 
e de Maria de Lourdes Quintal Fernan-
des Rodrigues.

Lucas de Lima Pinheiro, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, 
SP no dia sete de abril de mil novecen-
tos e noventa e quatro (07/04/1994), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Edson 
Pinheiro e de Eliana Ferreira de Lima 
Pinheiro.
Joyce Apolô nio dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia trinta de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
oito (30/01/1998), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Juraci Apolônio dos Santos e de 
Jandira Apolônio dos Santos.

Alexandre Fernandes, estado ci-
vil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
seis de setembro de mil novecentos e 
setenta e seis (06/09/1976), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Raimundo 
Fernandes Filho e de Eva Dionisia 
Fernandes.
Eliane Cesario da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão policial militar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
doze de maio de mil novecentos e 
setenta e três (12/05/1973), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Cesa-
rio da Silva e de Benedita Duarte da 
Silva.

Vinicius Cerqueira Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Camacan, BA no dia vinte 
e seis de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (26/02/1985), resi-
dente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jazon 
Carvalho dos Santos e de Dalci Cer-
queira Santos.
Joanita Silva Santana, estado civil 
solteira, profi ssão repositora, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia onze de 
junho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (11/06/1985), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Arnaldo Santana 
de Jesus e de Maura Alexandre da 
Silva Jesus.

Samuel Ramos da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de loja, 
nascido em Timbaúba, PE no dia vin-
te e dois de setembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (22/09/1995), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Severino Ramos da Silva e de Vera 
Lucia da Silva.
Sara Izabel Siqueira da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão costurei-
ra, nascida em Araripina, PE no dia 
quinze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito (15/01/1998), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Paulo Siquei-
ra da Silva e de Maria Girlene Siquei-
ra da Silva.

Victor Leonardo Assoni, estado ci-
vil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez 
de abril de mil novecentos e setenta e 
nove (10/04/1979), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Lazaro Benedito As-
soni e de Rosemary de Lima Assoni.
Ariane Cristina de Oliveira, estado 
civil divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo (Tucuruvi), 
SP no dia vinte e sete de novembro 
de mil novecentos e oitenta e três 
(27/11/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Pedro Antonio de Oliveira e 
de Rita Cristina Beheraborde de Oli-
veira.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Alexandre Kise, estado civil divorcia-
do, profi ssão advogado, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dez de agosto 
de mil novecentos e sessenta e oito 
(10/08/1968), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Kan Kise e de Vanda Cipeli 
Kise.
Sandra da Silva Campos, estado ci-
vil solteira, profi ssão bióloga, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Vila 
Guilherme), SP no dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e se-
tenta e dois (25/01/1972), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Arinaldo Cos-
ta Campos e de Maria dos Prazeres 
Silva Campos.

Amauri Wagner Derato, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em Subdistrito Tucu-
ruvi, São Paulo, SP no dia dezoito 
de abril de mil novecentos e oitenta 
(18/04/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Nelson Wagner Derato e de 
Ivonete Soares Derato.
Daniele Visentini Hayne Brito, es-
tado civil solteira, profi ssão project 
controller, nascida em Subdistrito 
Vila Guilherme, São Paulo, SP no dia 
vinte de junho de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (20/06/1985), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Gilson Hayne 
Brito e de Rosali Visentini Brito.

Denis Crisostomo da Luz, estado 
civil divorciado, profi ssão agente de 
aeroporto, nascido em Guarulhos, SP 
no dia cinco de setembro de mil nove-
centos e oitenta e um (05/09/1981), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Itamar Crisostomo da Luz e 
de Celia Barreto Crisostomo.
Adriana Aparecida Florencio, esta-
do civil divorciada, profissão agente 
de aeroporto, nascida em São Paulo 
(Subdistrito Belenzinho), SP no dia 
oito de dezembro de mil novecen-
tos e setenta e sete (08/12/1977), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Armando Florencio e de Maria de 
Araujo Florencio.

Cláudio Hideki Saito, estado civil 
divorciado, profissão vendedor, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e sete de agosto de mil novecentos 
e sessenta e nove (27/08/1969), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de José 
Sussumu Saito e de Anita Bernardes 
Saito.
Janaina Ferreira Rosa, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nasci-
da em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Vila Nova Cachoeirinha), SP no dia 
doze de agosto de mil novecentos 
e oitenta e quatro (12/08/1984), re-
sidente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Maria 
Aparecida da Silva.

João Gabriel de Jesus, estado ci-
vil solteiro, profissão agente de ae-
roporto, nascido em São José dos 
Campos (1º Subdistrito), SP no dia 
primeiro de março de mil novecentos 
e noventa e seis (01/03/1996), resi-
dente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de João 
Eder de Jesus e de Bárbara Andreza 
de Jesus.
Luana Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profissão agente de aero-
porto, nascida em Arujá, SP no dia 
quatorze de abril de mil novecentos 
e noventa e cinco (14/04/1995), re-
sidente e domiciliada em Itaquaque-
cetuba, SP, filha de Antonio Alves da 
Silva e de Maria Lúcia Pereira da 
Silva.

Thiago Henrique Gonçalves da 
Silva, estado civil solteiro, profis-
são engenheiro, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e noventa e três 
(18/07/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Paulo Gonçalves da Silva e 
de Sandra Cristina Silva.
Lílian Paniagua da Silva, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (09/02/1993), resi-
dente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de José 
Dias da Silva e de Lourença Pania-
gua Gonçalves da Silva. 

Thiago Pattete Oliveira, estado civil 
solteiro, profissão eletricista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia oito de 
julho de mil novecentos e noventa 
e quatro (08/07/1994), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Geraldo Fer-
reira de Oliveira e de Joelma Pattete 
Coêlho Oliveira.
Sabrina Fernandes Pereira, estado 
civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
três de janeiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (03/01/1995), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Osmar Alves Pereira e de Eliane Fer-
nandes Silva.

Jacy Ferreira, estado civil divor-
ciado, profissão ferramenteiro, nas-
cido em Motum, MG no dia sete de 
março de mil novecentos e quarenta 
(07/03/1940), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Celistrino José Ferreira e de 
Laurentina Maria de Jesus.
Dazileide Maria da Silva, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nas-
cida em Recife, PE no dia primeiro 
de outubro de mil novecentos e ses-
senta e um (01/10/1961), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de José Marco-
lino da Silva e de Djanira Maria da 
Silva.

César Mendes da Silva, estado 
civil solteiro, profissão advogado, 
nascido em Subdistrito Cambuci, 
São Paulo, SP no dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e noventa 
(23/08/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Carlos César Soares da Silva 
e de Marcia Mendes da Silva.
Karina Monzano da Silva, estado 
civil solteira, profissão analista de 
planejamento, nascida em Subdis-
trito Penha de França (Reg. Distrito 
Itaim Paulista), São Paulo, SP no dia 
onze de junho de mil novecentos e 
noventa (11/06/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de João Carlos 
Alves da Silva e de Elenice Monzano 
Silva.

Vicente de Paula Rodrigues Mag-
gio, estado civil divorciado, profissão 
advogado, nascido em Pitanguei-
ras, SP no dia primeiro de julho de 
mil novecentos e cinquenta e três 
(01/07/1953), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Jacintho Maggio e de Izaur-
dina Rodrigues Maggio.
Eliana Braga da Silva, estado civil 
solteira, profissão farmacêutica, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
sete de julho de mil novecentos e oi-
tenta e sete (27/07/1987), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Valdo Braga 
da Silva e de Paulina Aparecida Ca-
labrez da Silva.

Eduardo Santos da Cruz, estado 
civil solteiro, profissão padeiro, nas-
cido em Sátiro Dias, BA no dia cinco 
de janeiro de mil novecentos e oiten-
ta e quatro (05/01/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Edmundo Ba-
tista da Cruz e de Maria Lucia Santos 
da Cruz.
Roseli da Costa da Cunha, estado 
civil divorciada, profissão pedagoga, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no 
dia vinte de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (20/04/1983), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Adão Fran-
cisco da Cunha e de Sonia da Costa 
da Cunha.

Mauro Pio Rodrigues, estado civil 
solteiro, profissão motorista, nascido 
em Meruoca, CE no dia vinte e sete 
de outubro de mil novecentos e ses-
senta e nove (27/10/1969), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Jose Pio Fer-
nandes e de Iraci Pio Rodrigues.
Betania Maria Diniz, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de abril de mil novecentos e setenta 
e sete (19/04/1977), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Antonio Ferreira 
Diniz e de Rita Maria Diniz.

Felipe Salgado, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Vila Matilde), 
SP no dia vinte de junho de mil nove-
centos e oitenta e seis (20/06/1986), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Milton Jose Salgado e de Sonia Ma-
ria Nery dos Santos Salgado.
Noelle Vieira Bovolenta, estado 
civil divorciada, profissão autôno-
ma, nascida em São Paulo, SP no 
dia dez de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e dois (10/01/1992), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Silvio Luiz Bovolenta e de Rute Al-
ves Vieira.

Mauricio Borges Cordeiro, estado 
civil solteiro, profissão aeroportuário, 
nascido em Subdistrito Santo Amaro, 
São Paulo, SP no dia vinte e três de 
julho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (23/07/1985), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Osmar Borges 
Cordeiro e de Maria Jose de Siqueira 
Cordeiro.
Lilian Abgail Ribeiro de Oliveira, 
estado civil solteira, profissão quími-
ca, nascida em Subdistrito Capela do 
Socorro, São Paulo, SP no dia dois 
de julho de mil novecentos e noventa 
(02/07/1990), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Antonio Alves de Oliveira 
Filho e de Maria Aparecida Ribeiro.

Y uri Siegfried Winterink, estado 
civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido em Subdistrito Santa Cecí-
lia, São Paulo, SP no dia dezenove 
de julho de mil novecentos e noventa 
e um (19/07/1991), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Marcelo Cristiano 
Winterin  e de Raquel Sofia Torres 
Moreira Tomé Winterin .
Bruna Rodrigues do Carmo, es-
tado civil solteira, profissão admi-
nistradora, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e cinco de junho 
de mil novecentos e noventa e dois 
(25/06/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Edson Candido do Carmo e 
de Mara Silvia Aparecida Rodrigues 
do Carmo.

Roger Alan Tadeu Bertoco, estado 
civil solteiro, profissão engenhei-
ro eletricista, nascido em Olimpia, 
SP no dia onze de setembro de 
mil novecentos e setenta e seis 
(11/09/1976), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Ailton Bertoco e de Apareci-
da Bernardes Bertoco.
Bruna da Silva Ribeiro, estado civil 
solteira, profissão âutônoma, nasci-
da em Mairiporã, SP no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (04/10/1989), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de José Antonio 
Ribeiro e de Elza Batista da Silva.

Airton de Araujo Sanches, estado 
civil divorciado, profissão empresá-
rio, nascido em Mogi das Cruzes, SP 
no dia três de maio de mil novecen-
tos e sessenta e oito (03/05/1968), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Francisco Sanches Ruiz e de Rachel 
de Araujo Sanches.
Gislaine dos Santos Oliveira, esta-
do civil solteira, profissão empresá-
ria, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de julho de mil novecen-
tos e oitenta (23/07/1980), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Paulo dos 
Santos Oliveira e de Maria Adelaide 
de Oliveira.

Claudeilton de França dos Santos, 
estado civil divorciado, profissão mo-
torista, nascido em Recife, PE no dia 
seis de março de mil novecentos e 
setenta e três (06/03/1973), residen-
te e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Claudecir 
de França dos Santos e de Maria 
Damiana Melo dos Santos.
Maria José Sousa de Freitas, esta-
do civil viúva, profissão agricultora, 
nascida em Uiraúna, PB no dia de-
zenove de maio de mil novecentos e 
oitenta e um (19/05/1981), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Ivo Mendes 
de Oliveira e de Raimunda Sousa de 
Oliveira.

Anderson Rodrigues da Silva, es-
tado civil solteiro, profissão taxista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e nove de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e oito (29/01/1988), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
José Geraldo Rodrigues da Silva 
e de Edna Graciano de Toledo da 
Silva.
Larissa Fernandes de Santana, es-
tado civil solteira, profissão analista 
ti, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de março de mil novecentos 
e noventa e quatro (18/03/1994), re-
sidente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Ruti-
naldo Silva de Santana e de Solange 
Maria Fernandes de Santana.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente 

ara ser afi xado no 
Serviço de Registro 
Civil e publicado na 

imprensa local. E
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de linha
Classifi cados

ANUNCIE
2823-0828

Para anunciar
nos 

classifi cados 
ligue:

2823-0828
2823-0829
2823-0830
2823-0835
2823-0836
2823-0837

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

Com 
experiência 

urgente.
Enviar 

currículo: 
ana@

conpac.
com.br

Auxiliar de limpeza

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 PICAP STRADA 2002 
 Cabi/esten 1.5, gasolina, bom 
estado doc. zero p/ vender hoje 
R$14mil F:2425-1788/98361-
5020 whats 

 IMÓVEIS 
 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 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 45 MIL. 
F: 96314-2035 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 CRIS MASSAGEM 
 Com local discreto, mais info 
whats: 99947-6210 

 AMIGAS COM LOCAL 
 Discreto para homens casados. 
Mais info: Whats: 96874-9067 

 SOU BAIANA CINQUENTONA 
 Está de volta das 10h as18h. Mar-
car com antecedência. F:99670-
0958 

 CASA CUEGAS 
 Com lindas garotas. Guarulhos - 
Centro. F:2087-2091 
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