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ESPORTE: O tenista guarulhense Pedro Sakamoto enfrenta, nesta terça (26), na capital paulista, o 
espanhol Jaume Munar, 61o no tênis mundial, na fase de oitavas de fi nal do ATP
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Projeto Café com 
Leitura distribui livros no 
calçadão da D. Pedro
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O projeto que padroniza o regime trabalhista dos servidores públicos da cidade começa a ser discutido na Câmara nesta terça 
(26). Se aprovado, os cofres públicos terão uma economia de R$ 200 milhões por ano, diz o líder do governo, Eduardo Carneiro

Aprovação do Regime Único deve 
trazer economia para Guarulhos
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Eleição de delegados zonais do PSDB Guarulhos vira caso de polícia
GH  Pág. 6

GH  Pág. 3GH  Pág. 9

D
iv

u
lg

a
çã

o

D
iv

u
lg

a
çã

o

Prefeito Guti presta homenagens 
a PMs que realizaram parto de 
emergência na Estrada do Itaim

Presidente da ACE-Guarulhos, 
William Paneque, assume 
ofi cialmente a RA3 da Facesp
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ESPORTE
espanhol Jaume Munar, 61
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Fabio Mota/AE

25º

28º

19º

20º

80%

80%

Amanhã

Hoje

27. Fev

26. Fev

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

TEMPESTADES

TEMPESTADES

Maria Angélica Torres
Precisamos de mais po-
liciamento na região da 
Vila Any. Os barzinhos 
nos finais de semana vêm 
registrando brigas, sem 
contar os casos de as-
saltos que ocorrem qua-
se todos os dias. Basta 
anoitecer que os margi-
nais começam a agir na 
região. Não dá para con-
vivermos com a ação dos 
ladrões em nosso bairro.

Inaldete P. da Cruz
Acompanhando pela im-
prensa a crise na nossa 
vizinha Venezuela, fico 
preocupada em um pos-
sível conflito armado que 
possa envolver o Brasil. A 
situação na fronteira está 
mesmo delicada e se os 
EUA decidir invadir o terri-
tório venezuelano, tenho a 
absoluta certeza que o Bra-
sil atenderá “ordens” dos 
norte-americanos, de que é 
capacho há décadas, e fará 

parte do conflito. Vai ser um 
grande problema para to-
dos nós. 

Edluce Vasconcelos
Está de parabéns a admi-
nistração do Parque Fra-
calanza e Cidade Mirim, 
na Vila Augusta, pela lim-
peza e organização. Me 
senti segura ao levar mi-
nhas crianças para aquela 
área de lazer..

Edmundo Torres
A Banda Bicha foi um 
grande sucesso em Gua-
rulhos no final de semana 
e, indiscutivelmente, é um 
dos nossos maiores patri-
mônios culturais. Ela de-
via fazer parte do calen-
dário oficial da prefeitura 
que, infelizmente, não faz 
carnavais nos bairros..

Paulo Costa de Santana
Grande tragédia brasilei-
ra a morte de dez jovens 
atletas no Ninho do Uru-

bu, Centro de Treinamen-
to do Flamengo do Rio. 
Que os responsáveis se-
jam responsabilizados, 
seja os diretores do clu-
be ou a própria prefeitura 
diante de tantas irrespon-
sabilidades 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 precisa ser passa-
do a limpo. Cada tragédia 
desse tipo é uma ferida 
incurável em nossa nação.

Mega Sena
Concurso n° 2127
23/02/2019
01 - 07 - 28 - 30 - 44 - 46

 
Lotofácil
Concurso n° 1780
22/02/2019 
03 - 04 - 05 - 06 - 08
09 - 10 - 11 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1946 
22/02/2019
08 - 13 - 14 - 15 - 17
27 - 35 - 46 - 50 - 51
52 - 65 - 70 - 76 - 80
86 - 93 - 97 - 98 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1906
23/02/2019
Primeiro sorteio 
06 - 07 - 13 - 31 - 36 - 38
Segundo sorteio
01 - 16 - 28 - 33 - 38 - 46

Federal
Extração n° 05365
23/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   00677           
700.000,00
2º  04343             30.000,00 
3º  00014             26.000,00
4º  08103             22.600,00
5º  14707              20.758,00

 Peças resgatadas

O Museu Nacional apresenta mais uma centena de peças resgatadas após o incêndio 
que destruiu o local há cerca de cinco meses, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), 
centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 25., na exposição Museu Nacional Vive, 
aberta ao público nesta quarta (27).

[ artigo ]

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

Projeto anticrime e a 
flexibilização de direitos

Nas últimas semanas mui-
to se tem discutido sobre o 
projeto anticrime proposto 
pelo ministro da Justiça, 
Sergio Moro. Os apoiadores 
do atual governo, em regra, 
se posicionam a favor das 
medidas, buscando o apoio 
social por meio de discursos 
políticos apelativos, apre-
sentando o projeto como 
solução para o problema 
da criminalidade no país. Já 
parte razoável dos juristas 
defende que as ideias de 
Moro afrontam à Constitui-
ção da República, por miti-
gar, relativizar e violar dire-
tamente direitos e garantias 
protegidas pelas clausulas 
pétreas, como, presunção 
de inocência, devido pro-
cesso legal, contraditório e 
ampla defesa. 

É uma constante, políticos 
oportunistas se aproveita-
rem do temor que assola 
nossa sociedade para bus-
carem votos embasados em 
discursos de um direito pe-
nal simbólico que atende a 
revolta social, mas em nada 
colabora com o combate à 
criminalidade. Em meio à 
crescente onda de insegu-
rança social surge espaço 
para teorias radicais como a 
do alemão Günther Jakobs, 
denominada “Direito Penal 
do Inimigo”. 

Jakobs defende que o 
inimigo é um não-cidadão, 
logo dependendo da natu-
reza do crime praticado terá 
sua punição antecipada, 
não tendo direito à ampla 
defesa e contraditório, de-
vendo ser submetido à leis 
mais severas. O direito pe-
nal do inimigo pune o autor 
do delito pelo que ele é ao 
invés de puni-lo pelo que 
ele fez. 

Os adeptos desta teoria 
primam pela punição do 
indivíduo em face de sua 
suposta periculosidade in-
dependentemente de restar 
provada sua culpabilidade, 

para tanto, sofrerão medi-
das como quebra de sigi-
los bancários e fiscais não 
fundamentados, intercepta-
ções telefônicas sem justa 
causa, prisões cautelares 
sem fundamentação, e ou-
tras medidas inconstitucio-
nais. O legislador brasileiro 
buscando proporcionar 
sensação de segurança à 
sociedade que sofre com 
a violência crescente, sutil-
mente tem incorporado em 
nossas legislações princí-
pios oriundos do direito pe-
nal do inimigo. 

Não é difícil perceber, 
em análise jurídica, que as 
propostas apresentadas 
pelo ministro Sérgio Moro, 
embora reflitam o anseio 
social dos presentes dias, 
atenta contra a presunção 
de inocência, o devido pro-
cesso legal, o contraditório, 
a ampla defesa, duplo grau 
de jurisdição e o direito ao 
sigilo profissional do advo-
gado. No projeto busca-se a 
adoção do pleabargain, que 
mitiga o devido processo le-
gal por oferecer benefícios 
a quem confesse a prática 
de crime, sem haver julga-
mento com produção de 
provas. 

Moro em seu discurso de 
apresentação do projeto já 
se adiantou dizendo que 
receberia críticas de juristas 
e advogados, neste ponto 
acertou, pois, sabiamente 
já previa que a OAB, por 
ser a instituição responsável 
pela defesa dos interesses 
públicos e da justiça social, 
jamais se calaria diante de 
tamanhas medidas radicais 
inconstitucionais. 

A democracia brasileira 
será defendida pela OAB 
que lutará incansavelmen-
te e sem intimidação pelas 
liberdades democráticas, 
como sempre o fez, espe-
cialmente durante os perío-
dos de arbítrio e de autorita-
rismo vividos pelo país.
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ESPECIAIS NA SUA 
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Conheça alguns cursos:
• Administração • Ciências Contábeis • Computação • Nutrição (NOVO) • Pedagogia
• Educação Especial (NOVO) • Educação Física • Gerontologia • Engenharia de Produção
• Engenharia Mecânica • Estética e Cosmetologia (NOVO) • Marketing Digital (NOVO)
• Música • Produção de Cerveja (NOVO) • Recursos Humanos • Serviço Social (NOVO)

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

GUARULHOS
POLO

N O  C O L É G I O  V I R G O  P O T E N S
R U A  S A N T O  A N T Ô N I O ,  2 3 6  –  C E N T R O

(11) 3820 0084 • (11) 94523 2111 Atendimento
via WhatsApp

Ulisses Carvalho 

As ocorrências de tráfico 
de entorpecentes cresce-
ram 322% somente no mês 
de janeiro em Guarulhos, 
em comparação com o mês 
de dezembro do ano ante-
rior, de acordo com dados 
divulgados na tarde desta 
segunda-feira (25), pela Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo 
(SSP). O número saltou de 18 
casos em dezembro para 76 
em janeiro. 

Outros índices que tam-
bém registraram aumento 
foram os casos de porte ile-
gal de arma, que saltaram 
de três para seis, com um 
aumento de 100%, além do 
número de arma de fogo 
apreendidas, que passou de 
11 em dezembro para 15 em 
janeiro, registrando um cres-
cimento de 36%. 

Mesmo sem contar nos 
indicadores, na sexta-feira 
(22), no bairro da Vila Iza-
bel, policiais militares do 
44° Batalhão, prenderam 

dois homens suspeitos por 
tráfico e apreenderam um 
grande material para refino 
das drogas como liquidifica-
dor, bacias, peneiras, pinos 
vazios, balanças de preci-
são, martelos de borracha, 
facas, facões, anotações 
de contabilidade do tráfico, 
sacos plásticos de diverso 
tamanhos, elásticos, du-

rex, além de crack, 6 kg de 
maconha em tijolos, 2.308 
pinos de crack, 349 pinos 
de cocaína, 60 embalagens 
de Skank, 15 vidros de lança 
perfume e 220 comprimi-
dos de ecstasy. 

Em janeiro, a cidade tam-
bém apresentou um destaque 
positivo nos índices de crimi-
nalidade: a queda nos casos 

de estupro, como nas ocor-
rências de estupro de vulne-
rável, que saltou de 26 casos 
em dezembro para 12 em 
janeiro, uma queda de 53%, 
além do número total dos ca-
sos de estupro, que caiu 51% 
e também do roubo de carga, 
de 25 ocorrências para 17 no 
mês passado, registrando 
uma queda de 32%. 

Ocorrências de tráfico têm alta de 
322% no mês de janeiro em Guarulhos
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Nesta segunda-feira 
(25) o prefeito de Gua-
rulhos, Gustavo Henric 
Costa (Guti) entregou 
certificados e agradeceu 
pelo trabalho realizado 
na última quinta-feira (21), 
por uma guarnição do 
44º Batalhão formada por 
quatro policiais militares, 
que realizaram um parto 
de emergência em plena 
Estrada do 
Itaim, no 
Pimentas. 
Após o 
nascimen-
to, mãe e 
filho foram 
levados 
pelo Samu 
ao Hospital 
Pimentas-
-Bonsucesso.

O prefeito Guti fez 
questão de elogiar a ação 
dos policiais. “O trabalho 
cotidiano da PM é muito 
árduo. Policiais correm 
riscos e combatem o 
crime e, ao realizarem um 

parto na rua, salvando a 
vida da mãe e do bebê, 
revelam uma parte impor-
tante de seu trabalho que 
precisa ser reconhecida e 
valorizada”.

Participaram da ceri-
mônia o secretário de 
Assuntos para Segu-
rança Pública, Gilvan 
Passos; a coronel PM do 
CPAM/7, Flávia de Paula 

Santos, e 
o Tenente 
Coronel 
PM do 44º 
Batalhão, 
Eduardo 
Zottino de 
Andrade. 
Na opor-
tunidade, 
receberam 

certificados o 1º Tenente 
Alberto Vinicius Caldei-
ra, o Aspirante PM Feli-
pe Augusto dos Santos 
Silva, o cabo PM Arthur 
Seixas Dias e o soldado 
PM Marcel Fernando 
Garcia.

Policiais militares que realizaram 
parto de emergência na Estrada 
do Itaim são homenageados

O prefeito Guti fez
questão de elogiar a 
ação dos policiais

durante cerimônia: “o
trabalho cotidiano da
PM é muito árduo”
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Antônio Boaventura 

O guarulhense Pedro 
Sakamoto entra em quadra 
nesta terça-feira (26), às 
11h30, no complexo espor-
tivo do Ibirapuera, na zona 
sul da cidade de São Paulo, 
em busca de um feito iné-
dito em sua carreira. Diante 
do espanhol Jaume Munar, 
pupilo de ninguém menos 
que o supercampeão Rafael 
Nadal, Sakamoto luta por 
sua primeira participação 
na fase oitavas de final de 
um ATP (Associação dos 
Tenistas Profissionais).

Para chegar nesta disputa, 
Sakamoto precisou eliminar 
o argentino Carlos Berlocq 
na fase de qualificação para 
as chaves do ATP 250 – 
Brasil Open 2019, que está 
sendo disputado na capital 
paulista. O guarulhense 
venceu Berlocq por 2 sets 
a 0 – com parciais de 7 / 
6 (4) e 6 / 4. Além dele, o 
Brasil conta também com 
as participações de Thiago 
Wild e Thiago Monteiro.

Atualmente, Sakamoto 
ocupa a posição 389 no 
ranking da ATP, enquanto 
seu adversário é 61º. Caso, 
ele consiga superar o 
espanhol e avançar conse-
quentemente para a fase 
oitavas de final, o mesmo 
pode integrar o hall dos 
100 melhores tenistas do 
mundo, além de estar entre 
os 100 melhores dentro 
da disputa da competição 
internacional.

“É um momento muito 
importante, muito feliz por 
conseguir jogar o meu me-

lhor tênis. Estou mais feliz 
ainda por ser dentro de 
casa, em São Paulo. Agora 
é curtir esse momento, mas 
com foco, querendo mais”, 
disse Sakamoto.

Nos outros jogos defi-
nidos pelos qualifiers, o 
espanhol Pedro Martínez 
encara o boliviano Hugo 
Dellien, enquanto o argen-
tino Facundo Bagnis duela 
com o espanhol Albert 
Ramos-Viñolas e o italiano 
Alessandro Giannessi tem 
pela frente o sérvio Laslo 
Djere.

Antônio Boaventura

A padronização do regime 
trabalhista dos funcionários 
públicos de Guarulhos, agora 
intitulado de Regime Próprio 
(RP), será tema da Câmara Mu-
nicipal nesta terça-feira (26). 
Atualmente, o governo munici-
pal conta com pouco mais de 
28 mil servidores públicos em 
seu quadro de funcionários, 
incluindo as empresas Pro-
guaru, Saae e Ipref. 

A proposta só pode ser en-
viada ao legislativo para sua 

análise e votação depois do 
processo de cadastro de to-
dos os servidores públicos 
pelo Poder Executivo junto ao 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Com este proce-
dimento concluído, o prefeito 
Guti (PSB) encaminhou o pro-
jeto no último dia 20. 

Entretanto, a implantação do 
agora Regime Próprio é prio-
ridade do governo municipal 
para este ano.  Para o verea-
dor Eduardo Carneiro (PSB), 
líder do governo do prefeito 

Guti naquela Casa de Leis, o 
projeto foi amplamente discu-
tido com os funcionários públi-
cos e atende aos anseios das 
partes envolvidas. 

De acordo com a propos-
ta, existe a possibilidade 
de economizar cerca de R$ 
200 milhões por ano, caso 
a proposta seja aprovada. 
No entanto, Carneiro acre-
dita que existe número su-
ficiente de vereadores para 
aprovar a mudança do regi-
me trabalhista.

Antônio Boaventura

Em 2018, Guarulhos utilizou 
27,7% do seu orçamento na 
área da saúde Ou seja, apro-
ximadamente o dobro daquilo 
que prevê a lei. De uma previ-
são de cerca de R$ 2.919 mi-
lhões, foram executados R$ 
2.888 milhões. 

Deste montante, R$ 1.416 
milhões vieram de recursos 
próprios; R$ 84 milhões de re-
passes do Estado; e R$ 1.430 
milhão da União, por meio de 
diversos programas (Assis-
tência Farmacêutica, Atenção 
Básica, Gestão do SUS, Aten-
ção Especializada e Vigilân-
cia em Saúde). Por grupo de 
despesas, R$ 497 milhões 
(45,33%) foram destinados a 
pessoal e encargos sociais; 
R$ 587 milhões (53,59%) para 
despesas correntes; e R$ 
11.828 mil (1,08%) para inves-
timentos.

As obras no Hospital Pimen-
tas Bonsucesso, nas UBSs 
Presidente Dutra, Parque Ce-
cap e Ponte Grande, no Com-
plexo Guaru Jovem e na UPA 

Paraíso, por exemplo, ainda 
não foram concluídas devido 
à demora dos processos lici-
tatórios. Segundo a secretá-
ria Ana Kantzos, a UBS Água 
Chata, antiga Piratininga, 
deve ser inaugurada no pró-
ximo mês.

 “Temos nos planejado para 
evitar atos ilícitos, respeitan-
do também prazos e regras 
de pregões e licitações, o que 
acaba tornando mais demo-
rada a resolução de muitos 
problemas que enfrentamos 
na Saúde”, observou Kantzos.

Alguns destes problemas 
devem ser resolvidos com 
a contratação nos próximos 
meses, via concurso público, 

de médicos da família, planto-
nistas e socorristas. Também 
está em processo licitatório 
um programa de atendimento 
itinerante de atendimento em 
saúde em locais que a secre-
tária chamou de arenas, nas 
quatro regiões de Guarulhos. 

“Funcionará como um hospi-
tal e muitas pessoas poderão 
ser atendidas e medicadas, 
evitando que elas precisem 
se deslocar a equipamentos 
longe de suas casas. Várias 
situações ocasionaram isso, 
mesmo assim, adequamos 
todos os casos para que a 
população não ficasse de-
sassistida e sem ônus para o 
Município”, encerrou. 

Saúde utiliza quase 30% do orçamento 
previsto do município no ano passado

Projeto para mudança do regime trabalhista 
dos servidores é tema na Câmara Municipal
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Pedro Sakamoto encara Jaume Munar 
por vaga nas oitavas do Brasil Open

Projeto Café com Leitura distribui livros no calçadão da Dom Pedro II nesta terça-feira 
Ulisses Carvalho 

O projeto Café com 
Leitura, da turma 7975, do 
Ensino Social Profissionali-
zante (Espro), de Guarulhos, 
realiza nesta terça-feira (26), 
às 9h, no calçadão da Dom 
Pedro II, próximo ao Shop-
ping Poli, uma ação social 
voltada para a doação de 

livros, além de servir café, 
chás, bolachas, sucos e pão 
com frios. 

“Serão cinco equipes. Uma 
será responsável pela abor-
dagem às pessoas”, afirmou 
o jovem aprendiz Wellington 
Fernandes, 20, destacando 
que ao todo são 30 pesso-
as envolvidas no projeto, 

e devem ser distribuídos 
aproximadamente 300 livros, 
de temas variados, porém, a 
doação será apenas de um 
livro por pessoa. 

Todos os livros de acordo 
com Fernandes foram 
arrecadados, e o restante, 
como os pães, café e sucos, 
são a própria equipe que irá 

levar. Serão montadas duas 
tendas para o projeto que 
tem como objetivo incenti-
var a leitura as pessoas. O 
Café com Leitura não tem 
um horário previsto para 
término, já que de acordo 
com os organizadores, tudo 
dependerá de quando irá 
terminar a doação dos livros. 

Essa é a primeira edi-
ção, porém, de acordo 
com Fernandes, a inten-
ção do grupo é realizar 
mais ações na cidade. 

Serviço: 
Café com Leitura
Endereço: rua Dom 

Pedro II
Horário: 9h
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A Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
emitiu alerta para a forma-
ção de temporais com raios 
no período que vai desta 
segunda-feira, 25, até o 
início oficial do carnaval, 
na sexta-feira, dia 29, no 
Estado de São Paulo. Nesta 
segunda, pode chover 
forte no oeste e no norte do 
estado, onde há condição 
para intensa atividade elétri-
ca, fortes rajadas de vento 
e até queda de granizo, 
segundo o órgão.

Com a chegada de uma 
frente fria que se desloca 
do sul, nesta terça-feira, 26, 
pode haver chuva intensa, 
com risco de alagamentos, 
no Vale do Ribeira, divisa 
com o Paraná. 

Nesta quarta-feira, 27, a 
frente fria chega ao litoral 
sul, aumentando o risco para 
temporais com descargas 
elétricas e ventania. Também 
haverá condição para chuva 
forte no interior. Entre a noite 
de quarta e a madrugada de 
quinta-feira, 28, o sistema se 
desloca para o oceano e o 
volume de chuva aumenta en-
tre o litoral norte e o Vale do 
Paraíba. Na sexta-feira, 1º, a 
frente fria perde intensidade, 
mas ainda haverá nebulosida-
de em todo o Estado.

A Defesa Civil firmou 
parceria com a Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) para aler-
tar motoristas e quem viaja 
pelas rodovias da malha 
paulista concedida sobre 

como proceder em caso de 
chuvas com raios. 

Desde sábado, 23, os 
painéis eletrônicos instala-
dos nas principais estradas 
exibem mensagens com 
informações sobre como re-
duzir o risco das descargas 
elétricas. “Chuva com raios. 
Procure local seguro. Mante-
nha os vidros fechados. Não 
toque em partes metálicas”, 
informam as mensagens. 

Os alertas são disparados 
no momento em que os 
serviços meteorológicos 
usados pela Defesa Civil 
detectam o risco de chuva 
com descargas elétricas em 
uma determinada região. A 
previsão é de que a tempo-
rada de raios no Estado se 
estenda até 31 de março.

Defesa Civil alerta para 
o risco de temporal com 
raios até o carnaval

Mercado imobiliário fecha 2018 com 
alta de 19,2% em vendas, diz a CBIC

O mercado imobiliário 
residencial mostrou aumento 
dos lançamentos e das 
vendas no ano passado no 
país, de acordo com balanço 
publicado nesta segunda-fei-
ra, 25, pela Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 
(CBIC). Os lançamentos em 
2018 somaram 98,562 mil 
unidades, alta de 3,1% ante 
2017. Por sua vez, as vendas 
somaram 120,142 mil unida-
des, crescimento de 19,2%. 

Na comparação entre o 
quarto trimestre de 2018 em 
relação ao mesmo período 
de 2017, segundo a pesqui-
sa, os lançamentos atingiram 
34,939 mil unidades, queda 
de 9,0%, enquanto as ven-
das alcançaram 34,378 mil 

unidades, avanço de 4,4%. O 
balanço abrange os dados 
de 23 capitais e regiões 
metropolitanas. 

Segundo balanço divul-
gado pela CBIC, o estoque 
de imóveis no país atingiu 
124.028 unidades no fim 
de 2018, queda de 10,8% 
em comparação com o fim 
de 2017, quando estava em 
143.903 unidades - o equiva-
lente a 13 meses de vendas. 
Há dois anos, a oferta soma-
va 161.803 unidades, o que 
mostra um forte decréscimo 
de lá para cá.

A redução do estoque 
resultou de um volume de 
lançamentos inferior ao das 
vendas nos últimos anos no 
mercado imobiliário nacio-

nal. Com a crise, as incor-
poradoras se concentraram 
em desovar as unidades no 
estoque em vez de iniciar 
novos projetos. Atualmente, 
o estoque é formado por 
25% de unidades na planta, 
45% em obras e 30% de 
prontos. 

A CBIC prevê que os 
lançamentos e as vendas 
no mercado imobiliário 
de médio e alto padrão - 
financiados com recursos 
da caderneta de poupança - 
cresçam na ordem de 20% a 
30% em 2019 frente a 2018. 
Já o segmento de moradias 
populares, dentro do Minha 
Casa Minha Vida, permane-
ce incerto, diante das restri-
ções de financiamentos.

SUA CHANCE ESTÁ AQUI!
Prepare-se com quem entende
de Enem e Vestibulares

www.cursinhodapoli.top
Tel.: 11 3197-8683 - Av. Guarulhos, 3999 

MATRÍCULAS
       ABERTAS

NOVA UNIDADE

Lapa - 11 2145-7654 

Sto. Amaro - 11 5524-6404

Tatuapé - 11 2522-5554

Guarulhos - 11 3197-8683

Novidade em

GUARULHOS
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Piada pronta!
Durante convenção do PSDB domingo, havia 

mais pessoas de preto e branco que azul e 
amarelo, cores oficiais dos tucanos. Pareciam 
garçons do hotel Mônaco, do presidente Marco 
Iannoni. Será que ele queria entregar de bande-
ja a legenda para João Thomaz?...

Bicadas
O novo presidente do PSDB será escolhido so-

mente em 14 de abril. Os vereadores e suplentes 
têm a maioria dos delegados. Nos bastidores , há 
certa disputa entre o prefeito Guti (PSB) e a prefei-
turável Fran Correa (DEM)...

E não?
Reafirmando: sem coligações em 2020, par-

tido que não tiver candidato a prefeito correrá 
grande risco de não eleger nenhum vereador. 
PDT e PHS em 2016 que o digam…

Vale o registro
O bloco Banda Bicha quebrou o recorde de 

público no sábado. Vai se confirmando como 
principal atividade carnavalesca em Guarulhos, 
comandada pelo promoter Kiko Magalhães…

Prato cheio
O prefeito Guti (PSB) foi visto ontem almoçan-

do com o ex-vereador José Mário, médico, cada 
vez mais influente na Secretaria de Saúde…

Neófitos
Já há possível disputa para prefeiturável pelo 

NOVO. Além de Wilson Paiva, surge Jorginho 
Mota, empresário do ramo imobiliário…

Bambambã
Impressionante o, digamos, nível de atividades 

da empresa A3 Engenharia no setor público de 
Guarulhos…

Antônio Boaventura

A eleição dos delega-
dos zonais do PSDB Gua-
rulhos virou um verdadei-
ro dilema e até caso de 
polícia. Depois de rever-
ter na Executiva Nacional 
a decisão do PSDB esta-
dual de proibir o proces-
so eleitoral, o diretório 
municipal realizou nes-
te domingo (24) o pleito 
sem a contagem de qua-
tro zonas. Com 135 votos, 
a chapa encabeça pelo 
empresário João Thomaz 
saiu vitoriosa.

Entretanto, compare-
cem ás urnas das zo-
nas eleitorais 176ª, 394ª 
e 395ª, 140 filiados ao 
partido no município. 
Ou seja, 2,2%. Em con-
sulta ao site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
existem 6.449 filiados no 
PSDB Guarulhos. Contu-
do, o número foi contes-

tado por dirigentes da le-
genda, que apontam ter 
cerca de 4.700 filiados. 
Eles alegam que perde-
ram integrantes por conta 
do cadastro biométrico. 
Procurada, a Executiva 
Nacional não se pronun-
ciou sobre o assunto. 

Diante do imbróglio, fal-
taram computar os votos 
das zonas eleitorais 185ª, 

278ª, 279ª e 393ª, que 
acordo com dirigentes 
ouvidos tiveram suas ur-
nas roubadas nestes lo-
cais por pessoas, ainda, 
desconhecidas. Integran-
tes da Executiva Munici-
pal se reúnem até esta 
quinta-feira (28) para de-
finirem as ações a serem 
tomadas neste episódio. 
Neste domingo (24) foi 

registrado boletim de 
ocorrência no 1º Distrito 
Policial. 

“Infelizmente nas zonas 
185, 278, 279 e 393 ti-
vemos ameaças e furtos 
das urnas. Tivemos até 
pessoas vestidas de po-
liciais dizendo que não 
concordavam com este 
processo. Nós vamos to-
mar as providências ne-

cessárias”, declarou Mar-
co Ianoni, presidente do 
PSDB Guarulhos.

Mesmo com tanta con-
fusão, a eleição dos de-
legados foi validada pelo 
presidente da sigla, Mar-
co Ianoni, após computar 
os votos de três zonas 
eleitorais. Ele afirmou 
que o número de 140 vo-
tantes era suficiente para 

proclamar o resultado. A 
chapa encabeçada por 
João Thomaz obteve 135 
votos contra apenas 5 da 
chapa liderada pelo vere-
ador Lauri Rocha (PSDB).

Já o processo eleitoral 
que define o novo pre-
sidente do PSDB Guaru-
lhos está previsto para 
acontecer em abril. Os 12 
delegados zonais, elei-
tos neste domingo, e os 
atuais 51 dirigentes, in-
tegram a executiva que 
irá conduzir o processo 
eleitoral. Os delegados 
zonais contam com man-
dato de dois anos.

“Infelizmente tivemos 
ocorrências em quatro 
zonas eleitorais, onde 
será apurada pela Justi-
ça para descobrir quem 
fez e por que fez. É uma 
vergonha tê-los como fi-
liados do PSDB”, afirmou 
Thomaz.

Eleição de delegados zonais do diretório
do PSDB Guarulhos vira caso de polícia

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Metrô de SP terá operação especial 
durante todos os dias de carnaval

Quem pretende curtir o 
carnaval no Sambódromo do 
Anhembi, acompanhando os 
desfiles das escolas de sam-
ba, ou seguir os blocos pelas 
ruas da cidade terá esquema 
especial no Metrô durante 
todos os dias da folia. 

A partir do próximo sábado, 

dia 2, as estações operadas 
pela Companhia do Metrô 
e localizadas próximas a 
grandes eventos carnavales-
cos terão reforço de 12% no 
efetivo de funcionários e de 
30% de agentes segurança 
para melhorar ainda mais o 
atendimento aos passageiros.

A ação está prevista para 
as estações Palmeiras-Barra 
Funda, República, Anhan-
gabaú, Santa Cecília, Sé, 
São Bento e Liberdade, no 
sábado (2). No domingo (3), 
o efetivo será reforçado nas 
estações República, Anhan-
gabaú e São Bento. 

Na segunda-feira de 
Carnaval (4), as estações Luz, 
Tiradentes, São Joaquim, 
Liberdade, Brigadeiro, São 
Bento, Santa Cecília, Repú-
blica e Anhangabaú terão 
aumento de funcionários. 
E na terça (5) a medida se 
repete em Luz, Tiradentes, 

Consolação, São Bento, 
República e Anhangabaú. 
Além do aumento no quadro 
de empregados, as estações 
citadas terão esquema para 
orientação do fluxo de passa-
geiros no mezanino e nos 
acessos. 

Por solicitação da Polícia 

Militar, a estação Armênia da 
Linha 1-Azul ficará fechada 
das 10h às 20h nos dias 4 e 
5, para manter a segurança 
dos passageiros e do sistema 
operacional. Nos demais 
horários – entre 4h40 e 10h 
e das 20h às 0h, a estação 
estará aberta. 
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Em todos os dias do Car-
naval serão disponibilizados 
trens reservas - quatro com-
posições na Linha 1-Azul, 
cinco na Linha 2- Verde, 
quatro na Linha 3- Vermelha 
e dois na Linha 15–Prata – 
que serão disponibilizados 
de acordo com a demanda 
nos horários de maior movi-
mento de passageiros. 

Na Quarta-feira de Cinzas 
(06/03), a abertura das 
estações do Metrô das 

linhas 1-Azul, 2- Verde e 
3-Vermelha será antecipada 
para as 4 horas. A medida 
tem por objetivo atender os 
passageiros que desem-
barcam na capital pelos 
terminais rodoviários Tietê 
e Jabaquara (integrados à 
Linha 1-Azul) e Barra Funda 
(integrado à Linha 3-Ver-
melha). Na Linha 15-Prata 
a abertura das estações 
ocorrerá no horário habitual, 
às 4h40. 

Para informar os usuá-
rios sobre as alterações 
programadas, o Metrô 
emitirá mensagens sono-
ras pelos sistemas de som 
das estações e dos trens, 
colocará cartazes nas esta-
ções e publicará informati-
vos nas redes sociais. Em 
caso de dúvidas, a Central 
de Informações do Metrô 
(0800 770 7722) atende 
diariamente, das 5h30 à 
meia-noite.

Foliões terão trens reservas nas
linhas do sistema metroviário
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[ bloco de notas ]

Fazenda e Saúde fazem visita 
técnica à BEC, nova operadora 
de pregões eletrônicos

Casa do Jovem promove
orientação profissional gratuita

Funcionários da Fazen-
da e Saúde realizaram, 
nesta quinta-feira (21), visita 
técnica à nova plataforma 
de operação dos pregões 
eletrônicos, a Bolsa Eletrô-
nica de Compras de São 
Paulo - BEC. Os técnicos 
do sistema ministraram 
uma série de orientações 
aos servidores para que se 
adaptem aos mecanismos e 
procedimentos do serviço.

A BEC garantirá à Pre-
feitura de Guarulhos um 
serviço gratuito e acessível 
com ampla variedade de 
propostas econômicas para 

aquisição de produtos e fe-
chamento de parcerias em 
todo o Estado de São Paulo. 
O projeto para aderir ao 
sistema foi iniciado em 2018 
e conduzido pela então 
diretora do Departamento 
de Licitações  e Contratos 
(DLC), Renata Dutra, atual-
mente diretora do Departa-
mento de Incentivo à Parce-
ria Público Privada. Durante 
o período de planejamento 
foram colocados em prática 
os trâmites legais, reuniões 
com as secretarias muni-
cipais e treinamento dos 
pregoeiros.

Os jovens de 15 a 29 anos, 
que completaram ou não o 
Ensino Médio e estão com 
dificuldades para saber quais 
são suas opções para o 
futuro, podem contar com a 
ajuda do projeto da Subsecre-
taria da Juventude, que visa 
oferecer orientação profis-
sional gratuita. Os encontros 
são gratuitos e as inscrições 
podem ser realizadas pelo 
e-mailopcasadojovem@gmail.
com; pelo telefone 2408-

5604 ou pessoalmente, na 
rua Nadir, S/N, no Gopoúva.

Os encontros acontecem na 
Casa do Jovem, no Gopoú-
va, e tem o intuito de falar 
sobre as opções de cursos 
profissionalizante, técnico, 
tecnológico, licenciatura 
e bacharelado. Durante o 
bate-papo será identificado o 
que cada participante gosta, 
suas habilidades, interesses 
e como isso pode ajudar a 
definir seus projetos futuros.

[ bloco de notas ]

Trabalhadores com cadas-
tro no Centro Integrado de 
Emprego, Trabalho e Renda 
(Ciet) podem concorrer a 26 
vagas de emprego ofereci-
das por empresas cadastra-
das na Secretaria Municipal 
do Trabalho. Os interessa-
dos devem comparecer a 
uma das cinco unidades do 
Ciet, com documentação 
atualizada e currículo até o 

dia 26 de fevereiro, das 8h 
às 16h30.

Para concorrer à vaga de 
gerente de restaurante é 
necessário ter experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho e ensino superior 
completo ou cursando. O 
salário é de R$ 4.500,00 
mais vale-refeição, vale-
-transporte, assistência 
médica e odontológica.

CIET divulga 26 vagas nas áreas 
de alimentação e vendas

Marchinhas e animação marcam
baile de Carnaval no CCI Santa Mena

Ao som das tradicionais 
marchinhas carnavalescas, 
fantasiados ou usando 
adereços, cerca de 200 
idosos participaram do 
Grito de Carnaval no 
Centro de Convivência do 
Idoso (CCI) Santa Mena, 
nesta sexta-feira (22), em 
Guarulhos. A turma da 
melhor idade dançou e se 
divertiu no baile comanda-
do pela banda Românticos 
Modernos.

O prefeito Guti presti-

giou o evento, promovido 
pela Secretaria de Desen-
volvimento e Assistên-
cia Social (SDAS) e que 
escolheu ainda os foliões 
mais alegres e com fanta-
sias mais originais como 
Rainha e Rei do Carnaval 
do CCI Santa Mena 2019. 
Na próxima quarta-feira 
(27), o Grito de Carnaval 
ocorrerá no CCI Gopoú-
va, a partir das 14 horas, 
com animação do DJ Alan 
Soares.

Divulgação

Divulgação

[ transparência ]

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, 
os maiores pagamentos efetuados pela Secreta-
ria de Finanças a empresas fornecedoras e pres-
tadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Fornecimento de beclometasona, dipropionato.
VALOR: R$ 159.160,00

Caixa Econômica Federal
Execução de serviços visando o recolhimento 
de preços públicos, tributos e demais receitas 
municipais referente ao período de janeiro/2019; 
e tarifa de reprogramação.
VALOR: R$ 135.423,02

COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
Fornecimento de Insulina aparte e Liraglutida.
VALOR: R$ 128.234,25

CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Fornecimento de insumos para bomba de insuli-
na Roche.
VALOR: R$ 126.035,57

Betel Indústria e Comércio de Artefatos de 
Madeiras Ltda-EPP
Fornecimento de urnas funerárias modelo sexta-
vada.
VALOR: R$ 57.325,40

Cahe Produtos Descartáveis Ltda – EPP
Fornecimento de fraldas descartáveis.
VALOR: R$ 38.700,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Fornecimento de Amiodarona.
VALOR: R$ 34.100,00

Comercial Thialli LTDA – EPP
Fornecimento de uniformes.
VALOR: R$ 27.000,21

CM HOSPITALAR S.A
Fornecimento de mometasona, furoato.
VALOR: R$ 21.577,50

DENTAL MARIA LTDA
Fornecimento de materiais odontológicos.
VALOR: R$ 21.275,82

Arena Circus e Eventos Ltda – ME
Contratação de empresa para apresentação ar-
tística no evento “Circo em Concerto” em 27/10/ 
2018.
VALOR: R$ 20.000,00

*Dados extraídos da edição do Diário Oficial 
do Município publicado no dia 22 de fevereiro 
de 2019.

A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade 
Urbana (STMU) realizou 
nova ação sobre a Lei 
Seca. A Escola Pública de 
Trânsito da Pasta visitou a 
Universidade Anhanguera, 
no Macedo, onde alertou 
os jovens sobre o risco 
da combinação de álcool 
com direção. A aborda-
gem levou em considera-
ção que esse é o público 
onde se encontram o 

maior número de vítimas 
do trânsito.

A ação contou com cinco 
profissionais que entre-
garam 550 kits contendo 
um lixocar, um bafômetro 
descartável e um panfleto 
informativo sobre a legis-
lação pertinente ao tema 
e também os índices de 
acidentes de trânsito no 
município, principalmente 
aqueles que envolvem os 
condutores alcoolizados.

Prefeitura visita faculdade e orienta 
os jovens sobre álcool e direção

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Após ser eleito no 
último dia 7 de feve-
reiro, o presidente da 
ACE-Guarulhos, William 
Paneque, tomou posse 
nesta segunda-feira, dia 
25, como novo vice-
-presidente da Região 
Administrativa 3 (Região 
do Alto Tietê), da Facesp 
– Federação das Asso-
ciações Comerciais do 
Estado de São Paulo.

A assembleia geral que 
referendou o guarulhen-
se à frente da RA3 acon-
teceu na sede da Asso-
ciação Comercial de São 
Paulo. Além de Paneque, 
outros 19 líderes co-
merciais assumiram as 

vice-presidências no 
Estado, juntamente com 
a nova diretoria execu-
tiva da Facesp. Na RA3, 
Paneque vai liderar as 
cidades de Guarulhos, 
Arujá, Mairiporã, Santa 
Isabel, Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suza-
no, Ferraz de Vasconce-
los, Salesópolis, Biritiba 
Mirim, Guararema e Poá.

A entidade que con-
grega todas as asso-
ciações comerciais do 
Estado vai ser coman-
dada por Alfredo Cotait, 
também empossado 
nesta segunda, e que 
assume no lugar de 
Alencar Burti. “Tenham 

certeza que vamos de-
senvolver um mandato 
de união e valorização 
de cada associação co-
mercial. Vou visitar cada 
sede”, disse Cotait em 

seu discurso.
Durante sua fala de 

saudação à nova gestão 
da Facesp, Paneque re-
forçou a necessidade de 
valorizar a capilaridade 

dos pequenos negócios. 
“Temos que prestigiar o 
pequeno comerciante, 
porque ele é o termô-
metro do que acontece 
nos bairros. Temos de 

oferecer soluções a esse 
empreendedor, buscan-
do parcerias para que 
ele tenha segurança 
para gerir seu negócio”, 
afirmou Paneque.

Presidente da ACE-Guarulhos, William Paneque 
toma posse na Região Administrativa 3 da Facesp

ENTIDADE: O ex-senador Alfredo Cotait é o novo presidente da entidade, que congrega todas as associações comerciais do Estado de São Paulo
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[ horóscopo ]

Noites de Tormenta

A Arma Perfeita

Globo, 13h59 Nights 
in Rodanthe. Austrália/ 
EUA. Drama. Direção 
George C. Wolf. Com Ri-
chard Gere, Diane Lane. 
Sofrendo com proble-
mas familiares, Adrien-
ne Willis busca refúgio 
numa pequena cidade 
litorânea da Carolina do 
Norte. Hospedada na 

pousada de uma ami-
ga, ela conhece Paul 
Flanner, um médico 
que está enfrentando 
uma crise de consciên-
cia. Quando uma violen-
ta tempestade se apro-
xima do local, Adrienne 
e Paul começam um 
romance que mudará 
para sempre suas vidas.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

Notícia de
destaque
no jornal

Desejo
intenso no 
ganancioso

Auguste
Comte,
filósofo
francês 

Crustáceo
de carne
apreciada

Receio do
time no 

Z-4 
(fut.)

Período
fértil das
fêmeas

Unidade 
Astronô-

mica
(sigla) 

Material 
termoplás-

tico de
garrafas

Tipo de
quarto de

hotéis

(?) de fo-
me, tipo de
prostesto
de Gandhi

Máquina
que regis-
tra o voto
eleitoral

 
Cordilheira
do Monte
Branco

Recuo de
revólver
quando

disparado

Cifra 
equivalente
à nota dó

(Mús.)

Estado 
da lagoa

Mirim
(sigla) 

(?)-lei: foi 
substituí-
do pela
medida

provisória

Grudou

"(?) Salve
o Rei", no-
vela com
Rômulo
Estrela 1.000, em

algarismos
romanos
Lança-
mentos 

da bola à
cesta, no
basquete

Sede do
governo
holandês

Cada
etapa do 
Brasilei-
rão (fut.)

Árvore
símbolo
do Brasil

Tartamudo

A "arte"
da aranha

Depravação

Sintoma
cuja cons-
tância po-
de indicar 
tuberculose

Pedaço
pequeno
de pão

Lori Sin-
ger, atriz

Condição comprova-
da com a chamada
em sala
de aula

Cantora de
"Mulher" País caribenhoDesgosto

"Long",
em LP
Estou
(pop.)

Refúgio

Grito de
dor

Alternativa dos turistas para
visitar lugares sem depender

de táxis

São ultrapassados
por piadas racistas

ou ma-
chistas

AML
ELBARAMALHO
SIRINGAC

MICOBIÇA

MIGALHATÃ
TOSSECIO
ESTEIAD
SUITEIPE

RODADAGREVE

OURNATI
HAIAGAC

SUEDCOLOU
MAOIPL
ODECRETO

ARREMESSOS

3/pet. 4/haia. 5/alpes — haiti.

[ novelas ] 

virgem

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

Hoje, você vai ter 
que fazer algumas 
reavaliações importan-
tes. Mantenha a calma 
e retroceda. Você vai 
sentir uma queda de 
energia. Você está 
pensando muito, mas o 
que precisa é de total 
relaxamento.

Uma lua cúmplice lhe 
promete momentos 
inesquecíveis com as 
pessoas próximas a 
você. A felicidade está 
ao seu alcance. Você 
vai se sentir assediado 
no final do dia e seria 
uma boa ideia ter um 
descanso de verdade e 
tomar ar fresco.

Sua autoconfiança au-
mentará. O momento é 
propício para endireitar 
as coisas com uma pes-
soa ao seu redor. Seu 
estado de ânimo está 
recebendo um impulso 
e você vai se beneficiar 
de um surgimento 
de ideias otimistas e 
dinâmicas. 

Seu ritmo de vida está 
se intensificando, mas 
não se esqueça de si 
mesmo neste turbilhão 
de atividades. Você vai 
sentir a necessidade de 
ficar sozinho e uma real 
necessidade espiritual 
de se concentrar em si 
mesmo.

A profundidade de 
suas convicções será 
comunicativa. Expresse-
-se sem falsa modéstia, 
a mensagem será trans-
mitida. Cuidado com o 
sistema digestivo e dê 
uma boa olhada em sua 
dieta, certificando-se de 
que você tem a nutrição 
que realmente precisa.

Você está lutando 
pelos seus objetivos 
com coragem e deter-
minação. Mantenha os 
olhos abertos, há aliados 
úteis no seu caminho 
hoje. Você ficará melhor 
equipado para enfrentar 
as suas obrigações 
se gastar energia de 
forma mais saudável e 
equilibrada.

Você precisa ser 
delicado para poder 
obter satisfação. Será 
essencial controlar a 
sua impaciência, acima 
de tudo. Sua energia 
tende a ficar estável, 
mas não use isso como 
desculpa para o exces-
so na alimentação.

Você vai se sentir 
mais confiante e 
decidido a tornar 
os seus sonhos 
realidade. Você está 
em grande forma e 
gera energias sem 
chamar a atenção de 
ninguém.

Você verá as coisas 
sob um ângulo mais 
positivo e as pessoas 
próximas a você no-
tarão. Isso permitirá 
que você use seus 
talentos em benefício 
de todos. Cuidado 
com ar condicionado, 
vento e correntes 
de ar. 

Você terá a chance de 
resolver um conflito com 
alguém próximo. Perdoar 
vai deixá-lo mais aliviado 
do que você pensa. Sua 
irritabilidade com erros 
de outras pessoas real-
mente revela a tensão e 
você com certeza deve 
levar isso em conta.

Algumas opções 
inesperadas para o 
futuro já estão abertas 
para você. Esteja aberto 
para o que acontece e 
não deixe as oportuni-
dades passarem por 
você. Você se sente 
cansado e isso é sinal 
de que está exageran-
do. Descanse.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Alex aceita a pro-
posta de Vinícius 
para coordenar um 
projeto na ONG 
Percurso. Rafael se 
surpreende ao ver 
Alex trabalhando na 
ONG. Bárbara, Flo-
ra e Verena leem 
um livro especial. 
Tito convida Flora 
para comemorar 
seu aniversário com 
um show indicado 
por seu avô no Le 
Kebek.

Espelho da Vida
Augusto e Nestor 

afirmam a Danilo 
que a única forma 
de libertá-lo da pri-
são é fazendo com 
que Julia deponha 
a seu favor. Neusa 
se desespera ao 
descobrir sobre a 
viagem de Michele 
para Nova York. 
Alain resiste à 
sedução de Isabel. 
Mauro e Mariane 

tentam ficar juntos.

Verão 90
Mercedes manda 

Murilo se concen-
trar em João e não 
envolver sua família 
no crime. Figueiri-
nha entrega o dos-
siê sobre Jerônimo 
a Mercedes. Jerôni-
mo comemora com 

Vanessa o convite 
de Mercedes para 
ser o novo diretor 
de programação da 
PopTV.

O Sétimo Guardião
Sóstenes não 

acredita em Murilo. 
Luz encontra o 
colar da Irmandade 
e o mapa de acesso 
à fonte. Sampaio 
se revolta com a 
proximidade de 
Murilo e Valentina. 
Adamastor descon-
fia de Marcos Paulo 
e Mattoso. Stella 
decide se mudar 
para a pousada de 
Ondina. Geandro se 
declara para Lour-
des. Mirtes procura 
Mattoso.

Jesus
Caifás chega em 

casa e flagra Judite 
se preparando para 
fugir com Gestas. 
Bartimeu, exaus-
to, trabalhando 
incessantemente 
para entregar a 
encomenda de lan-
ças de Petronius. 
Algumas faíscas 
acabam atingindo 
seus olhos e ele 
grita. Jesus cura 
um cego. Almáquio 
descobre que Di-
mas está com joias 
roubadas e chama 
os guardas.

As Aventuras 
de Poliana

Helô dá uma bron-
ca na sala e diz que 
a disputa de outfits 
está terminante-
mente proibida na 
escola. Filipa fica 
furiosa e culpa 
Kessya. Luísa aceita 
a proposta de 
Pendleton. Nadine 
usa seu novo cargo 
para provocar 
Sérgio e Joana na 
O11O. João defende 
Luigi das provo-
cações de Éric e 
Hugo e Yasmin vê 
tudo, chateada.      

Teresa
Aurora descobre 

que Teresa tinha 
razão e que sua 
mãe só voltou por 
dinheiro. Heitor en-
trega um cheque a 
Vanessa com a con-
dição de que Auro-
ra nunca descubra 
a verdade.Mariano 
tenta convencer 
Jonhy a denunciar 
Nico. Aurora exige 
que a mãe explique 
porque os abando-
nou.

 

     
O resumo dos 

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

Band, 22h The 
Perfect Weapon. 
EUA, 2016. Ação. 
Direção: Titus 
Paar. Com Steven 
Seagal, Richard 
Tyson. Em um fu-
turo mais próximo 
do que se imagi-
na, toda a socie-
dade é controla-
da de forma dura 
pelo governo, 
personalizado por 

um ditador conhe-
cido como o “Di-
retor”. Condor tra-
balha como um 
assassino para o 
Estado, mas de-
pois de uma reu-
nião com alguém 
que ele pensava 
que estava morto, 
é forçado a recon-
siderar quem são 
seus verdadeiros 
inimigos.
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LOTEAMENTO RESIDENCIAL EM ATIBAIA
Pronto para construir. 
Terreno a partir de 360 metros.
Estrada dos Pires, 3001
saida no km 79 da Dom Pedro l.
Busca no Waze: BUONA VITA ATIBAIA

(11) 4414-6466      (11) 93229-4744

O Buona Vita te oferece segurança, 
conforto, lazer e qualidade de vida, 
que você só encontra  estando em um 
dos lugares com o melhor clima do Brasil.
Seja para investir, morar ou tirar férias, 
esta é a sua oportunidade!

LAZER COMPLETO
- Churrasqueira;
- Piscinas;
- Academia;
- Salão de festas;
- Quadra gramada;
- Playground;
- Pista de caminhada;
- Área verde;
- Praça de piquenique.

(11) 4414-6466      
PARA MAIS INFORMAÇÕES:

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C

re
ci

: 5
74

09

SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS NO CENTRO COMERCIAL
04 DORMITÓRIOS, 2 SALA, COZINHA E BANHEIROS, 

EXCELENTE PONTO COMERCIAL, 06 VAGAS DE GARAGEM. 
VALE A PENA VER. LOCAL DO IMÓVEL: 

ESTRADA DO ELENCO, 1416 - 
 PREÇO R$ 300.000,00 COM 50% DE ENTRADA E 

60 X 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$ 220.000,00 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$ 130.000,00. ACEITO CARRO COMO PARTE DE 

PAGAMENTO.

 CASA BAIRRO SÃO JOÃO
02 QUARTOS, VAGA,  SALA, COZINHA E WC + SALÃO 
COMERCIAL 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 60 X FIXAS.

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

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

JARDIM STA EMÍLIA
02 CASAS - 1° DE 02 COMODOS E BANHEIRO, 2° COM 
03 COMODOS E BANHEIRO, TERRENO MEDE 7x22, COM 
ESCRITURA, PLANO E MURADO 02 VAGAS DE GARAGEM. 
PREÇO R$ 220.000,00 PARCELO COM 50% DE ENTRADA, 

SALDO EM 60X FIXAS. TROCO POR APTO.

ITAQUÁ
CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 

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

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

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 AUTOMÁTICO. 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
 

CHÁCARA ATIBAIA
 3 DORMITÓRIOS (TODOS SUITE), SALA, COZINHA, 

COPA E BANHEIROS, SALÃO DE FESTA, SAUNA, 
CHURRASQUEIRA, PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS 
DE GARAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PIRES, 

NA RUA DIAMANTE CALDERON, 58, VALE A PENA VER, 
TEM MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 750.000,00, 
ACEITO IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE 

ENTRADA, OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO

150m2, 2wc, rampa de 
acesso. Sobrado fundos: 

4salas, 2wc.4vgs. 
R$ 7.000,00+IPTU (deposito, 
�ador, seguro �ança, estuda 

proposta) cod.1666

125m2, 60m.2construido, 
Prox. Dutra, 2dorm, sala, coz 

planejada, 2vagas, portão 
auto. R$275.000,00 (aceita 

auto até R$40mil, Max 
150km Rodado) cod.2083

82m2, prox. Av. Salvado 
Filho, 3dorm(1suite), sala 
2 ambi, coz, 2wc, 2vgs. 
R$380.000,00 (aceita 

�nanciamento, permuta em 
apto menor valor) cod.2080

58m2, Prox. Base Aérea, 
2dorm, sala 2ambi , 

coz, 1vaga coberta, todo 
planejado

R$ 230.000,00 (Aceita 
Financiamento) Cod.2090

60m2, Prox. ao Esporte Club 
Vila Galvão, 2dorm, 

sala, coz, 1vg coberta
R$1.500,00
cod.1654

Sobrado
INOCOOP

Prox. Av. papa João Paulo I, 
2dorm, sala, coz, 1wc, 1vg
R$900,00+ IPTU(deposito, 

�ador, seguro �ança)
cod.2044

Casa Térrea
Cidade Jd. Cumbica

94m2, prox. Av. Santos Dumont, 
2dorm, sala, coz, área de 

serviço, 2 vagas
R$350.000,00 (Estuda 

Permuta por Imóvel menor 
valor, Aceita Financ.) Cod. 1868

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica
250m2,Prox. A Base Aérea, 
2 banheiros, pé direito 4M

R$5.000,00(Estuda Proposta, 
Fiador, Seguro Fiança)

Cod. 1021

Sobrado
Parque Continental II

Lindo Sobrado, prox. a escola 
Palmyra Tagliari. 2dorm, sala, 
coz, párea de serviço, 2vgs. 

R$380.000,00 (Estuda Permuta 
em Imóvel menor valor, Aceita 

Financ) Cod.1998

Apartamento
Picanço

Novo! 50m2,  prox.ao 
zoológico, 2 dorm (1 suíte), 

sala, coz,1 vaga
R$ 1,100,00 + IPTU 

(Deposito, �ador, seguro 
�ança) cod.1525

Sobrado
JD. Presidente Dutra

200m2, 3dorm, (1suite c/ 
Hidro), sala 2 ambi, sacada, 
coz planejada, churras, 2vg 

cobertas R$ 600.000,00 
(Aceita Financiamento) 

Cod.1980

Apartamento
Jd. Presidente Dutra

Prox.ao Senai, 2Dorm, sala, 
coz, 1vg coberta.

R$850,00+IPTU (Deposito)
Cod.2063

Casas
Cidade Soimco

Terreno com 5 casas. Prox. a 
UBS Soimco, ideal para renda, 
casas de 2 e 1 Dorm, sala, coz, 
área de serviço, Todas com vaga 
R$300.000,00 (Estuda Proposta)

Cod.2089

Salão Comercial
Cidade Jd. Cumbica

O160m2, Paralelo 
Av. Santos Dumont
R$2.500,00 (Fiador, 

Seguro Fiança)
Cod. 2071

Sobrado
Jd. Santa Clara

122m2, Prox. Av. Faria Lima, 
3dorm(1 suíte), sala 2ambi, 
2vg, quintal com jardim R$ 

520.000,00 (Estuda Permuta 
em terreno menor valor, 
aceita �nanc) Cod.1841

Salão comercial
Jardim Ottawa

Ideal P/ mini mercado, 
cabelereiro, etc...,147m2, 
prox. a escola Maria Leda

R$ 1.500,00+IPTU
Cod.2088

Terreno
Água Azul

3100m2, Prox a ponto de 
ônibus, comércios, Escritura 
Registrada R$ 130.000,00 

(Estuda Proposta e Permuta 
em Auto de menor valor)

Cod.659

Prox. Av. Monteiro Lobato 3 
Dorm(1 suíte), sala ampla, 

coz planejada, 2 vg cobertas, 
portão aut. R$2.000,00+IPTU 

(Fiador, Deposito, Seguro 
Fiança) Cod.2069

Salão Comercial
AV .Capitão Aviador Walter Ribeiro

Casa Térrea
Cidade Parque Brasília

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

 Apartamento
Jardim Cumbica

Apartamento
Vila Galvão

Sobrado
Cidade Jardim Cumbica
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Joelson Emidio da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão fi scal de loja, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(27/08/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Emidio da Silva e de Irene Maria da 
Silva.
Rosimeire Aparecida Reis, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(18/04/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Laercio dos Reis e de Neili Aparecida Lima.

Flávio Capelini Carlos, estado civil soltei-
ro, profi ssão motorista, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e cinco de junho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (25/06/1984), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Geraldo Severia-
no Carlos e de Ivone Capelini Carlos.
Jéssica Caraça Castão, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (22/12/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Delvito Francisco 
Castão e de Lucimara Nogueira Caraça 
Castão.

Regivaldo Pereira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão líder de loja, nascido 
em Santa Brígida, BA no dia dezenove de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(19/05/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ozório Pereira da Silva e de Dalvina Maria 
da Silva.
Rebeca de Jesus Almeida, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia doze 
de novembro de mil novecentos e noventa 
(12/11/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cleide de Jesus Almeida.

André Pereira Zeferino, estado civil sol-
teiro, profi ssão servidor público estadual, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito Tu-
curuvi), SP no dia trinta e um de janeiro de 
mil novecentos e oitenta (31/01/1980), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Zeferino dos 
Santos Neto e de Gilda Pereira Zeferino.
Josicléia Pereira Benigno, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de farmácia, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e sete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (27/02/1981), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Benigno Filho e de Cicera 
Pereira Benigno.

Jefferson Cesar da Silva Wiltenburg, 
estado civil divorciado, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Guarulhos, SP 
no dia quatro de abril de mil novecentos 
e oitenta e sete (04/04/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Julio Cesar da Silva Wil-
tenburg e de Solange Aparecida da Silva 
Wiltenburg.
Mohana de Oliveira, estado civil solteira, 
profi ssão biomédica, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (26/05/1992), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Marcio Jose de 
Souza Oliveira e de Maria Dilma da Costa 
Oliveira.

André Carneiro Bologna, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em Distri-
to Itaquera, São Paulo, SP no dia primeiro 
de dezembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (01/12/1974), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edison Bologna e de Joselina Car-
neiro Bologna.
Verusca Oliveira de Freitas, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nascida 
em Fortaleza, CE no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e setenta e três 
(29/08/1973), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ozenho Cassiano de Freitas e de Maria 
Eufrosina Oliveira de Freitas.

Claudio Caetano de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP no 
dia quinze de dezembro de mil novecentos 
e setenta e sete (15/12/1977), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio Caetano de Lima 
e de Maria Antonia de Lima.
Alda Pereira do Nascimento, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Vitória 
de Santo Antão (Reg. 1º Distrito), PE no dia 
dezessete de julho de mil novecentos e se-
tenta e nove (17/07/1979), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Miguel do Nascimento 
e de Marcelina Pereira do Nascimento.

Samuel Andrade de Sá, estado civil di-
vorciado, profi ssão analista de recursos 
humanos, nascido em Guarulhos, SP no 
dia quatro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (04/09/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Pereira de Sá e de 
Arlete Andrade de Sá.
Simone Pereira da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão autônoma, nascida em Pa-
raibano (Reg. 2º Ofício), MA no dia vinte e 
dois de novembro de mil novecentos e no-
venta (22/11/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Manoel Mendes da Silva e de Eliene 
Pereira da Silva.

Renato Afonso Claro Filho, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de de-
zembro de mil novecentos e noventa e seis 
(22/12/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Renato Afonso Claro e de Elisabete Vieira.
Giulia Cavalcante de Jesus, estado civil 
solteira, profi ssão banhista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia oito de março de dois 
mil (08/03/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Carlos Roberto de Jesus e de Izomar 
Cavalcante de Jesus.

Valdionir Domingues dos Santos, esta-
do civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Itanhém, BA no dia nove de 
março de mil novecentos e cinquenta e 
sete (09/03/1957), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Otacilio Leles dos Santos e de Anelita 
Domingues dos Santos.
Alexandra Maria da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão (não consta), nascida 
em São Paulo, SP no dia dezoito de se-
tembro de mil novecentos e setenta e seis 
(18/09/1976), residente e domiciliada em 
Subdistrito Cangaíba, São Paulo, SP, fi lha 
de Jorge Jose da Silva e de Maria José da 
Silva.

Guilherme Milatias, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São 
Paulo, SP no dia dezenove de agos-
to de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/08/1989), residente e domiciliado em 
São Caetano do Sul, SP, fi lho de Aldenir 
Oliveira Milatias e de Marcia Franco João 
Milatias.
Flávia Oliveira Duarte, estado civil soltei-
ra, profi ssão analista de logística, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e noventa (04/08/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Edson Gonçal-
ves Duarte e de Neuza de Oliveira Duarte.

João Henrique Rodrigues da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão mecânico de 
manutenção industrial, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia quatorze de agosto de mil 
novecentos e noventa e nove (14/08/1999), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de João Rodrigues 
e de Alecsandra da Silva Rodrigues.
Audren da Silva Moreira, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enferma-
gem, nascida em Distrito Guaianases, São 
Paulo, SP no dia vinte e um de abril de mil 
novecentos e noventa e nove (21/04/1999), 
residente e domiciliada em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jurandir Moreira e 
de Maria Josileide da Silva.

Eric Grassi, estado civil solteiro, profi s-
são engenheiro eletricista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(26/02/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Elias Grassi e de Marly Dias Correia 
Grassi.
Fernanda de Oliveira Henrique, esta-
do civil divorciada, profi ssão secretária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia seis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e um 
(06/08/1981), residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Jorge Henrique e 
de Eliane de Oliveira Henrique.

Wemerson Fitty Dias de Amorim, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de equi-
pamentos, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e oito de abril de mil novecentos 
e noventa e cinco (28/04/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Carlos Antonio Faustino 
de Amorim e de Sandra Dias de Amorim.
Tifani Rufi no de Almeida, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
oito (25/12/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Rivanildo Rufi no da Silva e de Rita de 
Cassia da Silva.
  

Isaque Josafá da Rosa, estado civil sol-
teiro, profi ssão barbeiro, nascido em São 
Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia seis de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (06/04/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ageu Rodrigues da Rosa e 
de Maria Lima Alves Filha Rosa.
Emanuele da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Maceió 
(Reg. 1º Distrito), AL no dia nove de janei-
ro de mil novecentos e noventa e quatro 
(09/01/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Cacilda da Silva.

José Ricardo Ferreira da Silva, estado 
civil divorciado, profi ssão comerciante, nas-
cido em São Paulo, SP no dia dezesseis 
de agosto de mil novecentos e sessenta e 
nove (16/08/1969), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Geraldo Ferreira da Silva e de Valderez 
Ferreira da Silva.
Evelyn Bosco de Oliveira, estado civil di-
vorciada, profi ssão fonoaudióloga, nascida 
em Distrito Itaquera, São Paulo, SP no dia 
onze de novembro de mil novecentos e se-
tenta e seis (11/11/1976), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Bosco de Oliveira e de Fátima 
Soares da Silva de Oliveira.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Ozéias Liberato da Silva Filho, estado 
civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Mauá, SP no dia sete de janeiro de mil 
novecentos e noventa e nove (07/01/1999), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Ozéias Liberato 
da Silva e de Clesia Maria da Silva.
Barbara Moreira Xavier, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e nove 
(14/01/1999), residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Adilson da 
Silva Xavier e de Regina Celia Moreira da 
Silva.

David Rodrigues do Nascimento, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar operacional, 
nascido em Guarulhos, SP no dia seis de 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(06/05/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Rodrigues do Nascimento e de Lúcia 
Fatima de Aguiar Nascimento.
Kelly Monteiro de Matos, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezesseis de agosto de mil 
novecentos e setenta e nove (16/08/1979), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Anacleto de 
Matos e de Maria Aparecida Monteiro de 
Matos.

Roberto Antonio de Souza, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de junho de 
mil novecentos e sessenta (01/06/1960), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Oscar Antonio de 
Souza e de Rosalina Ribeiro de Souza.
Jailma Linhares Maia, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Patu, RN 
no dia treze de agosto de mil novecentos 
e sessenta e oito (13/08/1968), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Francisco Maia e de Fran-
cisca de Oliveira Maia.

José Luiz de Carvalho, estado civil di-
vorciado, profi ssão analista de controle de 
qualidade, nascido em Nova Fátima, PR no 
dia vinte e dois de maio de mil novecentos 
e sessenta e nove (22/05/1969), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Borges de Carvalho e 
de Aparecida Floriano de Carvalho.
Evanete Pires da Rocha, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de enfermagem, nasci-
da em Iguaí (Reg. Poções), BA no dia vinte e 
cinco de agosto de mil novecentos e setenta 
e seis (25/08/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Brasileiro da Rocha e de Helena Pires 
da Rocha.

Osvaldo Ramos Filho, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico eletrônico, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP no dia 
treze de junho de mil novecentos e noventa 
e dois (13/06/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Osvaldo Ramos e de Marlene da Rocha 
Ramos.
Carolina Fernanda Charaba, estado civil 
solteira, profi ssão marqueteira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de abril de mil 
novecentos e noventa e três (01/04/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Marcelo Fernan-
do Pavão Charaba e de Renata Ricarda 
Ramos Charaba.

Ygor Anastácio de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro eletrico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dois de 
setembro de mil novecentos e oitenta e um 
(02/09/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adelmiro Anastácio de Souza e de Cleide 
Machado Costa.
Fernanda Venaci de Barros, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora, nascida em 
Santo André (1º Subdistrito), SP no dia tre-
ze de agosto de mil novecentos e oitenta e 
nove (13/08/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Amauri Pimentel de Barros e de Maria 
Venaci dos Santos Pimentel.

Alexandre Galindo Cseh, estado civil di-
vorciado, profi ssão militar, nascido em São 
Paulo, SP no dia dez de março de mil no-
vecentos e setenta (10/03/1970), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Menhert Cseh Filho e de 
Nilza Galindo Cseh.
Lilian de Kássia Gomes Matos, estado 
civil solteira, profi ssão tosadora, nascida em 
Rio de Janeiro (Reg. 14ª Circunscrição), RJ 
no dia quatorze de maio de mil novecentos 
e oitenta e dois (14/05/1982), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Kerliwsk Brandão Matos e de 
Angela Cristina Gomes Matos.

Jefferson Calazans de Almeida, estado 
civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia doze de dezembro de 
mil novecentos e oitenta (12/12/1980), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Itamar Galdino de 
Almeida e de Maria Hilda de Almeida.
Rosângela Barbosa dos Santos, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar técnico, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três de 
julho de mil novecentos e setenta e oito 
(03/07/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Minervino Barbosa dos Santos e de Dilma 
Luiza dos Reis Santos.

Mateus Rodrigues da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Montanha, ES no dia quatorze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(14/09/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gilson Ferreira da Silva e de Maria Apare-
cida Rodrigues Pereira da Silva.
Ana Caroline da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão as sistente de recursos humanos, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quatro de 
março de mil novecentos e noventa e sete 
(04/03/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Dilma Leite da Silva.

Daniel Vinícius Batista Ramos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia quatorze de novem-
bro de mil novecentos e noventa e nove 
(14/11/1999), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edilson Gonçalves Ramos e de Munique 
Aparecida Batista Ramos.
Kelmy Yulmi Hinata, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Sub-
distrito Brás, São Paulo (Reg. 1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e dois 
(25/05/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Norio Hinata e de Fatima Hatsue Miyake 
Hinata.

Claudio Rocha Ribeiro Junior, estado civil 
solteiro, profi ssão apontador de produção, 
nascido em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho 
de mil novecentos e noventa (29/06/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Claudio Rocha 
Ribeiro e de Silvana Almeida dos Reis.
Maria Regina da Silva, estado civil divor-
ciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
nove de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (29/08/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Manoel da Silva e de Maria Alair 
Ribeiro da Silva.

Christiano Bueno Saito, estado civil divor-
ciado, profi ssão servidor público municipal, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de maio de mil novecentos e oitenta 
(24/05/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Chideo Alberto Saito e de Joana Bueno 
Saito.
Márcia Fernandes, estado civil solteira, pro-
fi ssão servidora pública municipal, nascida 
em São José dos Campos (1º Subdistrito), 
SP no dia vinte e seis de novembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (26/11/1984), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Tertuliano Fer-
nandes Neto e de Lúcia Fernandes.

Alexander Londono Moreno, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Colombia no dia dezoito de março de mil no-
vecentos e noventa e dois (18/03/1992), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ramiro Antonio Lon-
dono Uribe e de Berta Ligia Moreno Uribe.
Stéphanie Michelle Bueno, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Caetano do Sul, SP no dia sete de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
três (07/09/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Messias Aparecido Novaes Bueno e de 
Sandra Regina da Silva Bueno.

Marcos Donizete de Sousa, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Moóca), SP 
no dia onze de julho de mil novecentos e 
setenta e sete (11/07/1977), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Isaquiel de Sousa e de 
Maria da Silva Sousa.
Helga Vannucchi Ferraresi, estado civil 
solteira, profi ssão nutricionista, nascida em 
Subdistrito Penha de França, São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de abril de mil novecentos 
e setenta e nove (27/04/1979), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Wanderley Orlando Fer-
raresi e de Iole Maria Vannucchi Ferraresi.

André Luiz Palma, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e sete de julho de mil novecen-
tos e noventa (27/07/1990), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Luiz Carlos Palma e de Marcia 
Cristina Gonçalves Palma.
Jaqueline Leandro de Lima, estado civil 
viúva, profi ssão promotora de vendas, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(24/06/1986), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Leandro de Souza e de Maria Fran-
cisca Lira de Souza.

Ezequiel Silva Nascimento, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(17/12/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Enézio Santos Nascimento e de Josemilda 
Ferreira da Silva Santos.
Maria Betânia Cardoso Fagundes No-
gueira, estado civil solteira, profi ssão ven-
dedora, nascida em Caetité (Reg. 2º Ofício 
de Vitória da Conquista), BA no dia treze de 
julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(13/07/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luiz Antônio Nogueira e de Claudemira Car-
doso Fagundes Nogueira.

Armando Torquato Lima Neto, estado 
civil solteiro, profi ssão ajustador mecânico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e noventa 
(20/11/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Armandio Araujo Lima e de Eliúda Pereira 
Dias Lima.
Jéssica Jovita de Carvalho, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e sete de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco (27/07/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Cloves Ribeiro 
de Carvalho e de Rosilene Silva Jovita de 
Carvalho.

Julio Cézar Feitosa Dias, estado civil 
solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de agosto de 
mil novecentos e noventa (07/08/1990), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Helmar Nunes Fer-
reira Dias e de Railma Feitosa Belarmino.
Bruna Torres Soares, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em Santo An-
dré (Reg. 1º Subdistrito), SP no dia dezes-
seis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e três (16/01/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Wiliam de Oliveira Soares e de Eva Tôrres 
Nunes Soares.

Edson Roberto de Morais, estado civil 
divorciado, profi ssão técnico de segurança 
do trabalho, nascido em Distrito São Mi-
guel Paulista, São Paulo, SP no dia sete 
de setembro de mil novecentos e setenta 
e um (07/09/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Roberto de Morais e de Severina 
Cursino de Lima.
Sandra Pereira Bonetti, estado civil soltei-
ra, profi ssão vendedora, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezenove de março de mil 
novecentos e setenta e três (19/03/1973), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Sebastião Bonetti 
e de Judite Pereira Bonetti.

Edson Santos Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante de produção, nascido em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Liberdade), SP 
no dia quinze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e quatro (15/02/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Manoel José da Silva Filho 
e de Vanuzia Andrade Santos da Silva.
Patricia Araujo Tomaz, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
maio de mil novecentos e noventa e sete 
(22/05/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Josep Almir Viturino de Araujo e de Maria 
Claudia dos Santos Tomaz.

Marcos Novais Pimenta, estado civil 
solteiro, profi ssão motoboy, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dez de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (10/03/1984), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Ademar Miranda 
Pimenta e de Elenita Novais de Oliveira 
Pimenta.
Suelen Amâncio Novais, estado civil sol-
teira, profi ssão manicure, nascida em Arujá, 
SP no dia oito de novembro de mil novecen-
tos e noventa e um (08/11/1991), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Paulo Roberto dos Santos 
Novais e de Edivane Amâncio Novais.

Anderson dos Santos da Silva, estado ci-
vil divorciado, profi ssão operador de equipa-
mentos, nascido em São Paulo, SP no dia 
dois de outubro de mil novecentos e setenta 
e nove (02/10/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Nelson Pedro da Silva e de Edite José dos 
Santos da Silva.
Elaine Teixeira da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão assistente comercial, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Vila Guilherme), 
SP no dia dezenove de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (19/12/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edson Julião da Silva 
e de Leticia Teixeira Soares.

Paulo Sergio Costa Pereira, estado 
civil solteiro, profi ssão assistente de 
exportação, nascido em Subdistrito 
Cerqueira César, São Paulo, SP no dia 
dezesseis de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e nove (16/10/1989), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Sergio Pereira e de Roseli Aparecida 
da Costa Pereira.
Michelle da Conceição Batista, esta-
do civil solteira, profi ssão analista de 
comercio exterior, nascida em Sub-
distrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia dezessete de novembro de mil 
novecentos e noventa (17/11/1990), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Paulo 
Marcos Batista e de Maria Aparecida 
Conceição.

Kaio Henrique Zelante, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP 
no dia nove de novembro de mil nove-
centos e noventa e cinco (09/11/1995), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alexandre Zelante e de Rosa Claudia 
Zelante.
Rebeka Guilherme Carvalho da Sil-
va, estado civil solteira, profi ssão au-
tônoma, nascida em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Tucuruvi), SP no dia onze 
de junho de mil novecentos e noventa 
e nove (11/06/1999), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Itamar Osmar da 
Silva e de Joseli Guilherme Carvalho 
da Silva.

Paulo Henrique Leite Peixoto, esta-
do civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido em Arujá (Reg. 
Itaquaquecetuba), SP no dia dezes-
seis de junho de mil novecentos e no-
venta e quatro (16/06/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Valdecina Leite 
Peixoto.
Ana Paula Duarte Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Avelino Lopes (Reg. 1º Ofício), PI no 
dia trinta e um de julho de mil nove-
centos e noventa e nove (31/07/1999), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Rocha da Silva e de Osineide Duarte 
Silva.

Laerte da Silva Carvalho, estado civil 
solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, São Pau-
lo, SP no dia vinte e seis de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/02/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Laeldo de Carvalho e de 
Maria Cristina da Silva Carvalho.
Katylee Daiany de Siqueira Lopes, 
estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Juazeiro, Estado da 
Bahia (Reg. Petrolina, Estado de Per-
nambuco) no dia dois de maio de mil 
novecentos e noventa (02/05/1990), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vanderlei Teles Lopes e de Joseneide 
Feitosa de Siqueira Lopes.

Roberto de Araujo, estado civil divor-
ciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Distrito de Itaquera, São Paulo, 
SP no dia vinte de março de mil nove-
centos e setenta e três (20/03/1973), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Delcio 
de Araujo e de Maria da Anunciação 
de Araujo.
Thais da Silva Pedroso, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nas-
cida em Mairiporã, SP no dia vinte e 
seis de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (26/01/1995), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João Antonio 
Bueno Pedroso e de Maria Carmelita 
da Silva.

Ednaldo Casimiro, estado civil divor-
ciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Bela Vista do Paraíso, PR no dia 
dois de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e seis (02/01/1966), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Francisco 
Casimiro e de Francisca Mantovani 
Casimiro.
Sonia Aparecida de Jesus, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de novembro de mil novecentos e se-
tenta e cinco (27/11/1975), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Lazaro Delfi no de 
Jesus e de Serafi na Maria de Jesus.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado no 
Serviço de Registro 
Civil e publicado na 

imprensa local.
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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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Camilo de Lelis Maia, estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentado, nasci-
do em Cachoeira de Minas, MG no dia 
primeiro de abril de mil novecentos e 
cinquenta e nove (01/04/1959), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de José da Silva Maia e de Maria 
Madalena Pereira.
Andréia Batista de Oliveira, estado 
civil divorciada, profi ssão advogada, 
nascida em Lages, SC no dia deze-
nove de junho de mil novecentos e 
setenta e três (19/06/1973), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Batista de 
Oliveira e de Maria Abadias de Oliveira.

Eder Rodrigues Jesú s Santana, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
cargas, nascido em Guarulhos, SP no 
dia seis de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (06/12/1984), re-
sidente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Eleonidas 
Jesús Santana e de Neusa Rodrigues 
Jesús Santana.
Andréia Maria da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida 
em São Joaquim do Monte, PE no dia 
vinte e um de agosto de mil novecentos 
e oitenta e oito (21/08/1988), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Rosa Maria da 
Silva.

Vando Viana de Freitas, estado civil 
divorciado, profi ssão pintor, nascido 
em Tapejara, PR no dia dez de feverei-
ro de mil novecentos e sessenta e sete 
(10/02/1967), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Raimundo Viana de Freitas e 
de Nadir Severino de Freitas.
Claudia Climaco de Jesus, estado ci-
vil viúva, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em Ilhéus, BA no dia primeiro 
de maio de mil novecentos e setenta 
e seis (01/05/1976), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Amarante de Jesus 
Climaco e de Tereza Maria de Jesus 
Climaco.

Rubens Vieira, estado civil divorciado, 
profi ssão policial militar, nascido em 
Guarulhos, SP no dia três de novembro 
de mil novecentos e sessenta e cinco 
(03/11/1965), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Nelson Vieira e de Maria Silvi-
no Vieira.
Marcia Pereira dos Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Recife, PE 
no dia sete de janeiro de mil novecen-
tos e noventa (07/01/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Adejal Amaro dos 
Santos e de Monica Pereira da Silva.

Givaldo Vitalino da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão conferente, nasci-
do em Belo Jardim, PE no dia quatro 
de junho de mil novecentos e sessenta 
e oito (04/06/1968), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Ivo Vitalino da Silva e de 
Zulmira Eulalia Pereira.
Concenil Bayerl Nunes, estado civil 
viúva, profi ssão merendeira, nascida 
em Presidente Kennedy, ES no dia oito 
de julho de mil novecentos e setenta 
(08/07/1970), residente e domiciliada 
em Pedro Canário, ES, fi lha de Teobal-
do Bayerl e de Conceni Marvila Bayerl.

Henrique Souza Aranha de Ulhô a 
Cintra, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, São Paulo, 
SP no dia doze de outubro de mil no-
vecentos e setenta e oito (12/10/1978), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Carlos Faria de Ulhôa 
Cintra e de Marina Helena Aranha de 
Ulhôa Cintra.
Audrey Stengler Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e setenta e 
sete (05/06/1977), residente e domici-
liada em Guarulhos, SP, fi lha de Geral-
do Aparecido Pereira e de Vera Lucia 
Stengler Pereira.

Fábio Augusto Pereira Calado, esta-
do civil solteiro, profi ssão designer grá-
fi co, nascido em Subdistrito Cambuci, 
São Paulo, SP no dia dois de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(02/01/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Getúlio Ferreira Calado e de 
Marina Alves Pereira Calado.
Aline Christina Silva Neves, estado 
civil solteira, profi ssão assistente ad-
ministrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia três de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (03/08/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Martinho Arge-
miro Neves e de Lúcia Rita Ferreira da 
Silva Neves.

Bruno Raphael de Andrade Israel, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo, SP no dia dezessete de 
setembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/09/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Sandro Rogerio Is-
rael e de Cibele Roland de Andrade Israel.
Caroline da Silva Alencar, estado civil sol-
teira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia três de março de mil 
novecentos e noventa e três (03/03/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Luiz 
Alencar Barros e de Maria Solange da Silva 
Alencar Barros. 

Márcio dos Santos Butinhão, estado ci-
vil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia onze de junho de mil 
novecentos e oitenta (11/06/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Wilson Butinhão e de Maria 
das Graças dos Santos Butinhão.
Mô nica Teixeira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão agente de atendimento, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
nove de agosto de mil novecentos e oitenta 
e três (29/08/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Lidio Amancio dos Santos e de Maria da 
Conceição Fortunata Teixeira dos Santos.

João Paulo Martins dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão líder de equipe, nas-
cido em Moji das Cruzes, SP no dia vinte e 
seis de abril de mil novecentos e noventa e 
seis (26/04/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Martins dos Santos e de Maria Rita 
Dias dos Santos Martins.
Suelen Cristina Lima dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de máqui-
na, nascida em São Vicente, SP no dia vinte 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
oito (20/01/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Antonio dos Santos e de Regiane 
Lima de Moraes.

Bruno Angelico Miranda, estado civil sol-
teiro, profi ssão encarregado de obras, nas-
cido em Distrito São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil 
novecentos e noventa e três (31/08/1993), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Mario Angelico 
Miranda e de Terezinha Mendes de Oliveira 
Miranda.
Ismailda da Silva Cruz, estado civil soltei-
ra, profi ssão balconista, nascida em Monte 
Santo, BA no dia quatro de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e sete (04/02/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Carlos da Silva Cruz 
e de Marinalva da Silva Cruz.

Diego Henrique da Silva Pereira, estado 
civil solteiro, profi ssão açougueiro, nas-
cido em Santa Isabel, SP no dia sete de 
junho de mil novecentos e noventa e sete 
(07/06/1997), residente e domiciliado em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Domingos Pereira e de Creuza Candida da 
Silva.
Naeli Gomes de Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em Mai-
riporã, SP no dia doze de julho de dois mil 
e dois (12/07/2002), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Damião de Souza e de Sidneia Gomes 
Santiago.

Rogério José de Mello Simõ es, estado 
civil divorciado, profi ssão motorista, nasci-
do em Rio de Janeiro, RJ no dia nove de 
janeiro de mil novecentos e setenta e três 
(09/01/1973), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Joaquim Mesquita Simões e de Tânia Maria 
de Mello Simões.
Sarita Maria Lona, estado civil solteira, pro-
fi ssão aposentada, nascida em São Paulo, 
SP no dia quatorze de junho de mil nove-
centos e setenta (14/06/1970), residente 
e domiciliada em Distrito São Mateus, São 
Paulo, SP, fi lha de Armando Enio Lona e de 
Angela Servilha Lona.

David Rodrigo Santana Ressurreição, 
estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quinze 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (15/01/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Joselia Santana da Ressurreição.
Jéssica Aparecida Ferreira Souza Dias, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
loja, nascida em Guarulhos, SP no dia oito 
de maio de mil novecentos e noventa e 
sete (08/05/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Claudemi Souza Dias e de Maria Sonia 
Ferreira de Macedo.

Renato Ferreira da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão marceneiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de julho de 
mil novecentos e oitenta e seis (21/07/1986), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Marcos Monteiro Sil-
va e de Neuza Maria Ferreira da Silva.
Lilian Raquel dos Santos, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito (02/08/1988), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Alberto 
dos Santos e de Maria Aparecida da Silva 
Santos.

José Carlos dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia nove de ju-
lho de mil novecentos e sessenta e oito 
(09/07/1968), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel José dos Santos e de Odete San-
tana dos Santos.
Fabiana Souza Pereira, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de limpeza, nas-
cida em Tucano, BA no dia oito de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(08/02/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Walter Paixão Pereira e de Maria Souza 
de J esus.

Antô nio Orlando Pereira da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
embalagem, nascido em Piripiri (Reg. 2º 
Ofício), PI no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e setenta e seis (01/06/1976), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Cícero Hono-
rato da Silva e de Francisca das Chagas 
Pereira Silva.
Elenice Nunes Dourado, estado civil 
solteira, profi ssão monitora de qualidade 
junior, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (19/12/1984), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Nunes Dourado e 
de Elcí Passinho da Silva Dourado.

Alson Henryck de Morais, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Picos (Reg. 1º Ofício), PI no dia dezoito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (18/12/1995), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Eroneide Pereira de Morais.
Luany Renata da Costa, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente de loja, nascida 
em Serra Talhada (Reg. Betânia, 1º Ofí-
cio), PE no dia dezoito de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e seis (18/02/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Everaldo 
da Costa e de Rosa Maria dos Santos 
Costa.

José Evânio dos Santos Marques, es-
tado civil divorciado, profi ssão instalador, 
nascido em Bom Conselho, PE no dia 
nove de agosto de mil novecentos e oiten-
ta e oito (09/08/1988), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Nelson dos Santos Marques e de 
Maria dos Santos Marques.
Givanilda Pereira dos Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão costureira, nas-
cida em Garanhuns, PE no dia onze de 
novembro de mil novecentos e setenta e 
seis (11/11/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Soares dos Santos e de Gilda Pe-
reira dos Santos.

Jander Sampaio Santiago, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente, nascido em 
Guarulhos, SP no dia nove de maio de mil 
novecentos e noventa e seis (09/05/1996), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Almir 
Silva Santiago e de Selma Maria Sampaio.
Valeria de França Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Franco da Rocha, SP no dia 
cinco de maio de mil novecentos e noven-
ta e oito (05/05/1998), residente e domi-
ciliada em Arujá, SP, fi lha de Marivaldo 
Herminio Pereira e de Vania Gomes de 
França Pereira.

Ademilson José Batista, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Jaboatão, PE no dia vinte e oito de mar-
ço de mil novecentos e setenta e três 
(28/03/1973), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Batista e de Antonia Maria Batista.
Maria Josenilda Q ueiroz, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Cabo 
(Reg. 1º Distrito), PE no dia dois de se-
tembro de mil novecentos e setenta e seis 
(02/09/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Vicente ueiroz e de Maria de Fá-
tima Joventina.

Ricardo Vinícius da Silva Martins, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (18/11/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Carlos Martins e de Maria do Carmo da 
Silva Martins.
Evelyn Chaiene Elias Rocha, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, São 
Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (21/01/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Domilson 
da Rocha Silva e de Vilma Elias de Melo.

Vander Cesar da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão eletricista, nascido em Nova 
Iguaçu (Reg. Rio de Janeiro, 10º Ofício), 
RJ no dia sete de julho de mil novecentos 
e oitenta e três (07/07/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Paulo Cesar da Silva e de 
Josefa Umbelina da Silva.
Daniele Cesar, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(10/02/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Rosana Cesar.

Leonardo Caiana Santos da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de atendi-
mento, nascido em Subdistrito Santana, 
São Paulo, SP no dia dezesseis de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/02/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Wrubatam Santos da Silva e de Leonice 
Caiana da Silva.
Letícia Passatori Moreno, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Tucuruvi, São Pau-
lo, SP no dia dezenove de janeiro de dois 
mil e um (19/01/2001), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marco Roberto Moreno e de Heide 
Luana Passatori.

Donizete Gabriel Cordeiro, estado civil 
divorciado, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
sete de junho de mil novecentos e oitenta e 
sete (27/06/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Aparecido Donizete Cordeiro e de Fáti-
ma Teresinha Domingos Cordeiro.
Maria Estela de Oliveira Monzem, estado 
civil solteira, profi ssão bancaria, nascida 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia dezesseis de abril de mil nove-
centos e oitenta e sete (16/04/1987), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Shigueru Monzem 
e de Maria Aureniza de Oliveira Monzem.

Alberto Roque, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista de sistemas, nascido em 
Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP no dia 
quatro de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (04/12/1995), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Carlos Alberto Roque e de 
Maria Luzineide do Nascimento.
Agatha Melo Francisco, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
(Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), SP no 
dia dezesseis de maio de mil novecentos 
e noventa e cinco (16/05/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Marcos Roberto Francisco 
e de Tania Maria de Melo Varjão Francisco.

Marcelo Gonçalves Araujo, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Subdistrito Brasilândia, São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (22/09/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Izael Lopes de 
Araujo e de Marisa das Chagas Gonçalves 
Araujo.
Camila Santana Santos, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta de ju-
nho de mil novecentos e noventa e cinco 
(30/06/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Aderbaldo dos Santos e de Elisângela 
Maria de Santana Santos.

Izaque Pires Rocha, estado civil solteiro, 
profi ssão jovem aprendiz, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia oito de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e oito (08/02/1998), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de João Inacio 
da Rocha e de Maricelia de Oliveira Pires 
Rocha.
Vânia Caroline da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e oito de julho de mil nove-
centos e noventa e sete (28/07/1997), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Hilton da Silva 
e de Maria Lucia Bezerra da Silva.

Alexandre Ferreira de Paula, estado civil 
divorciado, profi ssão condutor escolar, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia oito de abril 
de mil novecentos e oitenta (08/04/1980), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Ferreira 
dos Santos e de Iraci Augusto dos Santos.
Talita Karine Gama Pires, estado civil di-
vorciada, profi ssão atendente, nascida em 
Guarulhos, SP no dia sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e sete (07/06/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Edivaldo Pires 
Teixeira e de Maria Lígia Gama Pires.

Carlos Antonio Silva de Jesus, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de loja, 
nascido em Jequié (Reg. 2º Ofício), BA no 
dia dezesseis de maio de mil novecentos 
e noventa e cinco (16/05/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Eliene Silva de Jesus.
Joyce Alves Medrado, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de loja, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
oito (23/12/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Medrado e de Simone Alves de 
Souza.

Ew erton de Moraes Araujo, estado civil 
solteiro, profi ssão costureiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/09/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ivanildo Machado de Araujo e de Sueli Apa-
recida de Moraes Araujo.
Mayra Araujo de Oliveira, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e oito 
(28/02/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Rinaldo Machado de Araujo e de Maria da 
Graças Prates de Oliveira.

Diego Vaz dos Santos, estado civil soltei-
ro, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no 
dia dezenove de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (19/06/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Paulo dos Santos Filho e 
de Cristina Vaz dos Santos.
Hellen Cristine Campos dos Reis, estado 
civil solteira, profi ssão produtora editorial, 
nascida em Subdistrito Ibirapuera, São 
Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (30/01/1993), 
residente e domiciliada em Distrito Itaquera, 
São Paulo, SP, fi lha de Luis Roberto dos 
Reis e de Deise Pereira Campos dos Reis.

Alvaro Bastos Junior, estado civil divor-
ciado, profi ssão militar da reserva, nascido 
em Belo Horizonte, MG no dia dezoito de 
junho de mil novecentos e cinquenta e nove 
(18/06/1959), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alvaro Bastos e de Miomar Dantas Bastos.
Maria do Socorro Santana Pedrosa, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Belém (Reg. 1º Ofício), PA no 
dia vinte e dois de março de mil novecentos 
e sessenta e um (22/03/1961), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Alberto Pereira Pedrosa e 
de Paula Santana Pedrosa.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Marcel Juliani Guimarães, estado civil 
solteiro, profi ssão servidor municipal, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
outubro de mil novecentos e oitenta e um 
(19/10/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antônio Paulo Guimarães e de Elizabete 
Juliani Guimarães.
Eliane Moura de Assis, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e três de maio de mil no-
vecentos e oitenta e sete (23/05/1987), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Humberto 
Alves de Assis e de Ana Paula Moura de 
Assis.

Janilson Nunes de Almeida, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de organização 
escolar, nascido em Guarulhos, SP no 
dia nove de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e três (09/02/1983), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Nunes de Lima Filho e de 
Ronilda Barreto de Almeida Lima.
Bruna Porcini Longhi Zalla, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Alto da Mooca), 
SP no dia quatorze de março de dois mil 
(14/03/2000), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Elzio Longhi Zalla e de Soraia Porcini.

Reginaldo Antonio dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezenove de agos-
to de mil novecentos e oitenta e quatro 
(19/08/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Costa Santos e de Sebastiana An-
tonia da Silva.
Karina Porcini Longhi Zalla, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Mooca), SP no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos 
e noventa e sete (01/09/1997), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Elzio Longhi Zalla e de 
Soraia Porcini.

Edésio de Sousa Reis, estado civil solteiro, 
profi ssão fabricante de pipas, nascido em 
Alfredo Marcondes, SP no dia vinte e três 
de novembro de mil novecentos e cinquenta 
e três (23/11/1953), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Anatalino Gualdino dos Reis e de Nair 
de Souza Reis.
Sidinéa Alves de Souza, estado civil soltei-
ra, profi ssão costureira, nascida em Subdis-
trito Brás, São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de setembro de mil novecentos e sessenta 
e três (25/09/1963), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Celso Ferreira 
de Souza e de Maria Aparecida de Souza.

J osé Everaldo da Costa Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão microempreendedor, 
nascido em Sátiro Dias, BA no dia quinze 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
três (15/10/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Manoel da Cruz Oliveira e de Ana Maria 
da Costa Oliveira.
Maria Raimunda da Costa de Souza, 
estado civil solteira, profi ssão babá, nas-
cida em Sátiro Dias, BA no dia três de 
junho de mil novecentos e setenta e três 
(03/06/1973), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Reinaldo Lopes de Souza e de Ana Alves 
da Costa.

Jefferson Santos da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão promotor de vendas, nas-
cido em Arapiraca (Reg. Campo Alegre), AL 
no dia dez de outubro de mil novecentos 
e noventa e dois (10/10/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Manoel da Silva e de 
Francisca Maria Santos da Silva.
Vanderléia Germano Silva Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Guarulhos, SP no dia doze de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(12/05/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Germano da Silva e de Eva Evaristo 
Santos.

ennon Rufi no aldas, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de onduladeira, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
oito de junho de mil novecentos e noventa 
e um (28/06/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alexandre Rodrigues Caldas e de Rosemei-
re Maria Rufi no.
Grace Kelly de Araujo, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Penha de França, São Paulo, SP no dia pri-
meiro de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove (01/06/1989), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Eliel de Araujo 
e de Regiane Aparecida Jurado de Araujo.

Diórgenes Leite da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão agente de cargas, nascido 
em Garanhuns (Reg. 2º Zona), PE no dia 
dezoito de junho de mil novecentos e oitenta 
e três (18/06/1983), residente e domiciliado 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Marcelo da Silva e de Margarida Leite 
da Silva.
Viviane Guedes Azevedo, estado civil 
divorciada, profi ssão agente de proteção, 
nascida em Lavras, MG no dia vinte e nove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(29/08/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Geraldo Miranda de Azevedo e de Neusa 
Guedes Gonçalves.
Maximiliano Barbosa Pedra, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar logistico, nascido 
em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, São 
Paulo, SP no dia quatro de março de mil 
novecentos e oitenta e oito (04/03/1988), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Domingos Ferreira 
Pedra e de Valquiria Ferreira Barbosa.
Livia Sales Candido, estado civil solteira, 
profi ssão massagista, nascida em Belo Ho-
rizonte (Reg. Distrito Venda Nova), MG no 
dia dezessete de julho de mil novecentos e 
oitenta e um (17/07/1981), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Luiz Romildo Candido e de Maria 
das Graças de Souza Sales.

Pedro Paulo Tavares Julio, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Liberdade), 
SP no dia sete de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (07/04/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Paulo Simões Julio e de 
Eva Tavares da Rocha.
Pâmella Rodrigues Nunes, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia sete de setembro de 
mil novecentos e noventa (07/09/1990), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Adailton Nunes e de 
Mara Lúcia Rodrigues Nunes.

Claudemir Hideki Missaw a, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
julho de mil novecentos e setenta e seis 
(14/07/1976), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
oshio Missawa e de Catarina Aparecida 

Cardoso Missawa.
Fabiana Maria da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Condeúba, 
BA no dia dois de janeiro de mil novecentos 
e setenta e oito (02/01/1978), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Crispim da Silva e de Maria 
Rosa de J esus.
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Jozafá Lopes de Lima, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Jaboatão, PE no dia dezessete de 
novembro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (17/11/1965), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José da Mata Lima e de ui-
téria Lopes de Lima.
Valdeci Levino da Silva, estado civil di-
vorciada, profi ssão aposentada, nascida 
em São Bento do Una, PE no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
dois (30/09/1972), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Batista Levino da Silva e de 
Maria Enedina da Silva.

Bruno Pereira de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de BI, nascido 
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e 
seis de dezembro de mil novecentos e 
noventa (26/12/1990), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Orlando José de Souza e de 
Eliane Gilce Pereira de Souza.
Samantha Gutierrez Giove, estado civil 
solteira, profi ssão analista administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (30/09/1987), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Salvador Armando Giove e 
de Monica Martins Gutierrez Giove.

Ivando Manoel dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Salvador (Reg. Simões Filho), BA no dia 
dezessete de agosto de mil novecentos 
e oitenta e três (17/08/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Manoel Anizio dos San-
tos e de Irene Olimpia dos Santos.
Fabiana Rosa de Macedo, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escrituração 
fi scal, nascida em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
(24/12/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Joaquim Missias Macedo e de Zilda Rosa 
de Oliveira Macedo.

Willian de Deus Marengoni, estado civil 
solteiro, profi ssão servidor público esta-
dual, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de abril de mil novecentos 
e noventa e três (22/04/1993), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Roberto 
Marengoni e de Neide de Deus Rosa 
Marengoni.
Natália de Sena Parizzi, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia seis de setem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(06/09/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Natalino Parizzi e de Andreia Ferreira de 
Sena.

Hugo Pereira Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista fi nanceiro, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e noventa e 
três (22/03/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Cosmo Pereira Cavalcante e de Maria 
Graciene Fonseca Cavalcante.
Larissa Fernanda Ribeiro, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze 
de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e seis (11/12/1996), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Daniel Ribeiro e de Ivanilda 
Rodrigues Ribeiro.

Noel Dativa Cintra Jú nior, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro civil, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (28/01/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Noel Dativa Cintra e de Suely Costa 
Cintra.
Nadiny Jorge de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo, 
SP no dia dezessete de março de mil no-
vecentos e oitenta e sete (17/03/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Alberto Jorge 
de Souza e de Sonia Maria Machado de 
Souza.

Antonio Norato de Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Dirce Reis, São Francisco, SP no dia 
vinte e quatro de novembro de mil nove-
centos e sessenta e quatro (24/11/1964), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Diogo 
de Oliveira e de Gerônima Onorato de 
Oliveira.
Luzinete Barbosa de Souza, estado 
civil viúva, profi ssão costureira, nascida 
em Guarabira, PB no dia oito de abril 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(08/04/1974), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Barbosa da Costa e de Nair Belar-
mino da Costa.

Daniel Viana dos Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de operador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
fevereiro de dois mil (29/02/2000), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Orlando Silva Santos e de 
France Leide Viana do Nascimento.
Shelly Ketlyn Lima de Aquino, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), 
SP no dia vinte e seis de dezembro de dois 
mil (26/12/2000), residente e domiciliada em 
neste subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cicero dos Reis de Aquino e de Maria Clau-
diana Furtado Lima de Lira.

Vinicius Piaggio de Souza, estado civil 
divorciado, profi ssão analista de RH, nas-
cido em São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de abril de mil novecentos e setenta e oito 
(22/04/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Benedito 
de Souza e de Nanci Piaggio de Souza.
Kelly Regina dos Santos, estado civil sol-
teira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia vinte de julho de mil novecentos e seten-
ta e oito (20/07/1978), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Francisco Brasilino dos Santos e de 
Angela Maria Aniceto dos Santos.

André Sérgio Weber, estado civil solteiro, 
profi ssão promotor de vendas, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (23/12/1968), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Francisco José Weber e de Sylve Weber.
Rita de Cassia Veloso, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Subdistrito 
Santana, São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos e setenta e 
sete (22/11/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ivany José de Souza.

Henrique Urushibata, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido em 
Subdistrito Cerqueira César, São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de junho de mil novecen-
tos e oitenta e dois (28/06/1982), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Nelson Akira Urushibata e 
de Celia Mizuta Urushibata.
Priscilla Ono, estado civil solteira, profi s-
são administradora, nascida em Subdistrito 
Cerqueira César, São Paulo, SP no dia seis 
de novembro de mil novecentos e oitenta 
(06/11/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Kunchi Ono e de Lucia Ushijima Ono.

Augusto César Santos, estado civil soltei-
ro, profi ssão azulejista, nascido em Subdis-
trito Penha de França, São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de junho de mil novecentos e no-
venta e dois (28/06/1992), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edson de Lima Santos e de Edith 
Barros da Silva Santos.
Ester Bidinur Ferreira, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de escritório, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
dois (16/11/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luiz Carlos Ferreira e de Ivone dos Santos 
Bidinur Ferreira.

Ramon de Carvalho da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão coordenador adminis-
trativo, nascido em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, São Paulo, SP no dia vinte e três 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e um (23/09/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Domingos da Silva e de Thereza de 
Carvalho da Silva.
Mariana Prudencio Pinheiro, estado civil 
solteira, profi ssão agente comercial, nascida 
em Sousa (Reg. Nazarezinho, PB no dia cin-
co de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (05/10/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Manoel Pinheiro Oliveira e de Maria do 
Socorro Prudencio Pinheiro.

Pricilo Márcio Figuerê do Diniz, estado 
civil solteiro, profi ssão instalador, nascido 
em Serra Talhada (Reg. Calumbi), PE no dia 
vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e dois (27/02/1992), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José do Patrocinio Alves Diniz e 
de Marinalva Alves Figuerêdo Diniz.
Josielma Edileuza de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Cabrobó, Estado de Pernam-
buco (Reg. Abaré, Estado da Bahia) no dia 
dezenove de novembro de mil novecentos e 
noventa e três (19/11/1993), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Josiel Vicente de Souza e de 
Edileuza Antonia Barbalho de Souza.

Luciano Aparecido Garcia Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
São Paulo (Reg. Tucuruvi), SP no dia dez 
de junho de mil novecentos e oitenta e três 
(10/06/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Antonio Garcia Silva e de Regina Celia 
de Morais.
Sebastiana Nailene da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão líder de linha, nas-
cida em Barbalha, CE no dia doze de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e dois 
(12/10/1972), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Afonso Otacilio de Souza e de Maria de Fá-
tima da Silva.

Wagner Climaco de Souza Filho, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia oito de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito (08/06/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Wagner Climaco 
de Souza e de Marly Dolores de Almeida 
Souza.
Anna Bige Wasinger, estado civil solteira, 
profi ssão química, nascida em Subdistrito 
Vila Prudente, São Paulo, SP no dia oito de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(08/10/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ricardo Eurico Wasinger e de Tereza Apa-
recida Bige Wasinger.

Leandro Victor de Souza Muniz, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo, SP no dia três de outubro de 
mil novecentos e oitenta (03/10/1980), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Waldir Victor Muniz 
e de Nirsi de Souza Muniz.
Priscila Lopes Oliveira, estado civil soltei-
ra, profi ssão técnica de laboratório, nascida 
em Mauá, SP no dia quatro de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (04/08/1983), 
residente e domiciliada em Mauá, SP, fi lha 
de José da Silva Oliveira e de Diva Lopes.

Danilo Luciano da Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(25/02/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Damião Simplicio da Costa e de Maria de 
Fatima Silva.
Gabriela dos Santos Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e seis 
(03/01/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vicente José Oliveira e de Francisca Vieira 
dos Santos Oliveira.

Alisson Axel Dias Pereira, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente de departamento 
pessoal, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de junho de mil novecentos e 
noventa e dois (28/06/1992), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Arlindo Dias Pereira e de Maria 
Fatima de Souza Santos.
Leandro Vieira de Lima Barros, estado civil 
solteiro, profi ssão recepcionista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia três de junho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (03/06/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Pedro Pereira Barros 
e de Suelí Vieira de Lima Barros.

Sidney Tieni, estado civil divorciado, profi s-
são funileiro, nascido em São Paulo, SP no 
dia seis de dezembro de mil novecentos e 
setenta e dois (06/12/1972), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Tieni Filho e de Elisabete 
Maria Tieni.
Echille Kelle do Espirito Santo, estado 
civil divorciada, profi ssão fi scal de caixa, 
nascida em Escada, PE no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e oitenta e um 
(22/06/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edijane Vasti do Espirito Santo.

Wesley Renato de Luna Fernandes, esta-
do civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia oito de agosto de 
mil novecentos e noventa (08/08/1990), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Manoel Renato Fer-
nandes e de Carla Sueli de Luna.
Pamela Mayara Rodrigues de Souza, 
estado civil solteira, profi ssão montadora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dois de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(02/04/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Rosivaldo Pereira de Souza e de Vanderleia 
Nizete Rodrigues de Souza.

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
afi xado no er i o 
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:

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPAS ARTIGO 49º DO ESTATUTO SOCIAL
 
O Presidente do SINDICARGAS - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS, SUPERPESADOS, LÍQUIDOS, ENTREGADORES DE MERCADORIAS, CARGAS SE-
CAS E MOLHADAS, TRABALHADORES EM EMPRESAS DE LOGÍSTICA NO SETOR DE TRANSPORTES 
DE CARGAS E TRABALHADORES TERCEIRIZADOS NAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS 
DE GUARULHOS, com sede na Av. José Lourenço Neves nº 346. Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, 
inscrito no CNPJ/MF Nº 04.276.287/0001-38, Sr. Irapuan Siqueira Sousa, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 16.006.309-7 SSP/SP e do CPF/MF Nº 141.958.604-15, no uso de suas atribuições legais e estatutá-
rias, torna publico a todos os filiados da entidade e a quem possa interessar que em cumprimento do Artigo 
49º do Estatuto Social e de conformidade com o edital publicado no Jornal Guarulhos Hoje, edição do dia 20 
de fevereiro de 2019, na pagina 13 e Boletim Informativo do Sindicato, datado de 20 de fevereiro de 2019, 
que deu publicidade as Eleições,  foi encerrado no último dia 24 de fevereiro às 17:00hs o prazo para regis-
tro das chapas a concorrerem ao pleito eleitoral que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019. 
Sendo assim, foi apresentada uma única CHAPA, para concorrer às eleições denominada de CHAPA 1, que 
fará parte integrante da cédula de votação, contendo os nomes e a menção dos Cargos a seguir transcritos: 
DIRETORIA EXECUTIVA - Presidente – IRAPUAN SIQUEIRA SOUSA, brasileiro, casado, motorista carre-
teiro - Rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 16.006.309-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 
141.958.604-15, domiciliado e residente na Av. José Lourenço Neves, 346,Jardim Bom Clima, Guarulhos, 
São Paulo, Cep. 07122-070; Primeiro Vice-Presidente, JADIEL VICENTE PEREIRA, brasileiro, casado, 
motorista de caminhão rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 21.074.900-3 SSP/SP e do CPF/
MF nº 125.190.828-44, domiciliado e residente na Av. Moraes Costa, 713, Vila Industrial, Capital, São Paulo, 
Cep. 03253-000; Segundo Vice-Presidente, DANILO DE FIGUEIREDO SOUSA, brasileiro, casado, opera-
dor de cargas - rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 2636074 SSP/PB e do CPF/MF nº 
042.929.974-54, com domicilio na Av. José Lourenço Neves, 346, Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, 
Cep. 07122-070 Primeiro Secretario Geral, LUCIO VALTER DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, motorista 
de caminhão - rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 10.297.041-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 
934.322.678-00, residente e domiciliado na Av. José Lourenço Neves nº 330, apartamento 02, Jardim Bom 
Clima, Guarulhos, São Paulo, Cep. 07122-070; Segundo Secretário Geral, EXPEDITO DA SILVA ALE-
XANDRE, brasileiro, solteiro, motorista de caminhão - rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 
22.719.534-6 SSP/SP e do CPF/MF nº 652.201.104-20, domiciliado e residente na Rua Glória da Conceição 
Aires, 31-A, Vila Carmela, Guarulhos, São Paulo, Cep. 07178-590; Primeiro Tesoureiro; ROBERTO DE 
ARAUJO BARBOSA, brasileiro, solteiro, operador de cargas - rodoviário, portador da Cédula de Identidade 
RG. nº 21.296.699-6 SSP/SP e do CPF/MF nº 610.695.406-25, domiciliado e residente na Rua Raimundo 
Almeida de Araujo nº 585, Vila Flórida, Guarulhos, São Paulo, Cep. 07122-000; Segundo Tesoureiro; ALMIR 
DIAS BORGES, brasileiro, casado, motorista de caminhão - rodoviário, portador da Cédula de Identidade 
RG. nº 35.627.982-0 SSP/SP e do CPF/MF nº 153.564.261-00, domiciliado e residente na Rua Ji Paraná, 
170, Itaquera, Capital, São Paulo, Cep. 08246-050; Diretor Social; APARECIDO CORDEIRO DE NOVAIS, 
brasileiro, casado, motorista de caminhão - rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 14.006.993 
SSP/SP e do CPF/MF nº 301.289.359-87, domiciliado e residente na Rua Abigail Lemos de Pádua, 9-A, Jd. 
Palmira, Guarulhos, Cep. 07075-090; Diretor de Esporte e Lazer; LINDOMAR JAIME PEREIRA, brasileiro, 
casado, motorista carreteiro - rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 32.667.245-X e do CPF/
MF nº 534.952.504-25, domiciliado e residente na Rua Ariovaldo Teodoro Batista Neves, 77-D, Cumbica, 
Guarulhos, 07181-240; - SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA – Primeiro Suplente; MAYLON GUS-
TAVO AJALA SIQUEIRA SOUSA, brasileiro, solteiro, conferente de carga rodoviário, portador da Cédula de 
Identidade RG. Nº 36.662.350-3 SSP/SP e do CPF/MF Nº 369.919.398-54, domiciliado e residente na Rua 
das Palmeiras nº 302., Apartamento 1.709, Gopouva, Guarulhos, São Paulo, Cep 07022-000; Segundo 
Suplente; LUIZ GONZAGA FILHO, brasileiro, casado, arrumador de carga – rodoviário, portador da Cédu-
la de Identidade RG. Nº 43.311.410-1 SSP/SP e do CPF/MF Nº 318.716.368-84, domiciliado e residente na 
Rua Hungria nº 277, Jardim São Francisco, Guarulhos, São Paulo, Cep. 07195-010; Terceira Suplente; 
EMINE GALVÃO DE CASTRO, brasileira, casada, auxiliar de escritório – rodoviário, portadora da Cédula de 
Identidade RG Nº 40.442.611-6, e do CPF/MF Nº 375.255.538-66, residente e domiciliada na Rua Diomar 
Ackel, 153. Pq. São Miguel, Cep 07260-150, Guarulhos, SP; Quarto Suplente; LUIZ BEZERRA DOS SAN-
TOS, brasileiro, casado, auxiliar de expedição – rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 
17.709.987-2 SSP/SP e do CPF/MF Nº 087.908.018-30, residente e domiciliado na Rua Araruna, nº 75, Bl. 
“P”, Apartamento 73, Bom Clima, Guarulhos, SP, Cep. 07196-200; Quinto Suplente; MAURÍCIO OLIVEIRA 
DE SOUZA, brasileiro, casado, conferente de carga – rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 
18.839.404-7 SSP/SP e do CPF/MF Nº 078.381.258-20, residente e domiciliado na Rua do Patriarca nº 106, 
Jardim Paulista, Guarulhos, SP, Cep. 07083-130; Sexto Suplente: CLAUDIONOR ALMEIDA SOBRINHO, 
brasileiro, casado, conferente de carga – rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 35.694.607-1 
SSP/SP e do CPF/MF Nº 164.155.664-15, residente e domiciliado na Avenida Antonio Carlos, nº 141, Casa 
01, Vila São João Batista, Guarulhos, SP. Cep. 07134-000; Sétimo Suplente: MÁRCIO MARTINS NUNES, 
brasileiro, casado, conferente de carga – rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 37.442.915-7 
SSP/SP e do CPF/MF Nº 638.750.985-87, residente e domiciliado na Rua Rubens Coelho de Godoi, nº 595, 
Jardim Izildinha, Guarulhos, SP. Cep. 07263-360; Oitavo Suplente: JOÃO DIAS DOS SANTOS, brasileiro, 
casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 3.678.229-4 SSP/SP e do CPF/MF 
236.604.308-20, domiciliado e residente na Rua Rosacruz nº 372, Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, 
Cep. 07122-190; Nono Suplente: NATALINO ROBERTO DELLAFINA, brasileiro, solteiro, motorista de 
caminhão - rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 7.790.142-3 SSP/SP e do CPF/MF nº 
878.455.558-00, domiciliado e residente na Rua Mascote, 27, casa 2, Jd. Maria Dirce, Guarulhos, São Pau-
lo, Cep. 07173-310; CONSELHO FISCAL EFETIVOS; FRANCISCO NUNES DA SILVA, brasileiro, casado, 
rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.289.078-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 048.113.188-46, 
domiciliado e residente na Rua Emma Gobbi Soncine, 141, Jd. Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, Cep. 
07122-140; FRANCISCO DINARTE DA SILVA, brasileiro, casado, ajudante - rodoviário, portador da Cédula 
de Identidade RG. nº 23.186.729-3 SSP/SP e do CPF/MF nº 115.744.608-62, domiciliado e residente na Rua 
Padre Vieira, Bloco C, aptº 43,, nº 225, Pq. Piratininga, Osasco, São Paulo, Cep. 06230-080; EDSON JOÃO 
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, ajudante -  rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 
16.293.721-0 SSP/SP e do CPF/MF nº 027.611.138-96, domiciliado e residente na rua Francisco Otaviano, 
140, Pq. Piratininga, Itaquaquecetuba, São Paulo, Cep. 08583-470; CONSELHO FISCAL SUPLENTES; 
INÁCIO BRÍGIDO AMORIM SOUSA, brasileiro, motorista de caminhão – rodoviário, casado, portador da 
Cédula de Identidade RG. Nº 29.972.372-0 SSP/SP e do CPF/MF Nº 293.032.733-20, residente e domicilia-
do na Rua Guarani, nº 304, Jardim Bela Vista, Guarulhos, SP. Cep. 07273-480; JOÃO EUDES FERREIRA, 
brasileiro, casado, motorista de caminhão – rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 35.645.260-
8 SSP/SP e do CPF/MF Nº 472.205.464-91, residente e domiciliado na Rua S José da Lage, nº 775, Cidade 
Parque Alvorada, Guarulhos, SP. Cep. 07242-150; AILTON JOSÉ FERREIRA brasileiro, solteiro, ajudante - 
rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 4721983 SSP/PE e do CPF/MF Nº 909.166.544-00, 
residente e domiciliado na Rua Salinas, nº 89, Apartamento 42, Bl 2, Cidade Parque Brasília, Guarulhos, SP. 
Cep. 07243-434 - REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO EFETIVO: LUIS ANTONIO DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, motorista carreteiro - rodoviário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 17.960.463-6 
SSP/SP e do CPF/MF nº 064.761.548-77, domiciliado e residente na Rua Gaivota Preta, Bloco K, aptº 34, nº 
153, Jd. Valéria, Guarulhos, São Paulo, Cep. 07124-700; REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO SU-
PLENTE: JACI FLORÊNCIO DE SOUZA, brasileiro, casado, arrumador de cargas – rodoviário, portador da 
Cédula de Identidade RG. Nº 36.733.818-X SSP/SP e do CPF/MF Nº 018.325.507-02, residente e domicilia-
do na Rua Petronio Portela Nunes, nº 104, Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP. Cep. 07174-280, 
Sendo assim, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias contatos desta publicação para fins de impugnação dos 
nomes acima transcritos, conforme disposição contida no artigo 49º, alínea “a” do Estatuto Social da entida-
de, ressalvando que a publicação do presente edital dar-se-á no dia 26 de fevereiro de 2019 e o prazo para 
impugnações será de 05 (cinco) dias a contar desta data na Secretaria do Sindicato, nos horários das 
13:00hs às 17:00hs.  Guarulhos, 25 de fevereiro de 2019. IRAPUAN SIQUEIRA SOUSA – DIRETOR PRE-
SIDENTE.
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EDITAL –CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO 2 0 1 9.
 
O SINDICARGAS Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Transportes Rodoviários, Superpesados, Lí q uidos, Entregado-
res de Mercadorias, Cargas Secas e Molh adas, Trab alh adores 
em Empresas de Logí stica no Setor de Transportes de Cargas 
e Trab alh adores Terceirizados nas Empresas de Transportes de 
Cargas de Guarulh os, com sede na Av. José Lourenço Neves, nº 
346, Jardim Bom Clima, Guarulhos, CEP 07122-070 -SP, São Paulo, 
inscrito no CNPJ/MF nº 04.276.287/0001-38,de conformidade com 
o disposto no Artigo 05 da ,  notifica todas as Empresas de 
Transportes Rodoviários, Superpesados, Lí q uidos, Entregado-
res de Mercadorias, Cargas Secas e Molh adas, Trab alh adores 
em Empresas de Logí stica no Setor de Transportes de Cargas 
e Trab alh adores Terceirizados nas Empresas de Transportes de 
Cargas de Guarulh os, para  descontarem em folha de pagamento 
do m s de março de 0  dos trabalhadores filiados  esta entida-
de de classe a Contribuição Sindical, equivalente a 01 ( um)  dia de 
trabalho ou 1/30 ( um trinta avos)  da remuneração mensal indepen-
dentemente de outras contribuições, de acordo com as disposições 
contidas nos Artigos 545, 579,580 e 582 da CLT. A Contribuição 
Sindical deverá ser recolhida perante a qualquer agê ncia da Cai-
xa Econô mica Federal ou outro agente arrecadador autorizado, em 
guias padronizadas, através do Código da Entidade Sindical de nº 
008.140.90499-4, até o dia 30 de abril de 2019, sendo que referidas 
guias estão disponíveis na sede do Sindicato, localizado na Av. José 
Lourenço Neves nº 346, Jd. Bom Clima, Guarulhos, CEP 07122-070 
São Paulo- SP, tels. 11-2441-4974 e 2447-0945. O recolhimento da 
Contribuição Sindical efetuado após a data acima, sujeitará a em-
presa infratora em multa, juros de mora e correção monetária, sem 
prejuízo das demais cominações legais. Guarulhos, 22 de fevereiro 
de 2019. IRAPUAN SIQUEIRA SOUSA – Diretor Presidente .

de linhaClassificados

Publicações Legais

O Ache Laboratórios Farmacê uticos S/A 
convoca Sr. Debora Arcelina Calado para 
o seu imediato comparecimento, em sua 
empregadora, no endereço Rodovia Pre-
sidente Dutra, km 222,2 – Porto da Igreja  
– Guarulhos – SP, sob pena de abando-
no de emprego.

ABANDONO DE EMPREGO

PASSO PONTO CONFEITARIA
Casa de bolo

Continental I - Guarulhos, 
ótima localização, em frente o 

colégio principal do bairro
2485-9734
99425-4001

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

INSCREVA-SE!

VAGAS LIMITADAS

FACULDADE FUNORTE SELECIONA 
PACIENTE MODELO PARA 
TRATAMENTO DE IMPLANTES 
DENTÁRIOS EM CURSO.

Ajudamos você a reduzir esse valor

Trabalhamos com as melhores e mais
conceituadas operadoras do mercado.

   4218-0247 /   94712-2939   4218-0247 /   94712-2939   4218-0247 /   94712-2939

VOCÊ ACHA JUSTO QUANTO ESTÁ 
PAGANDO EM SEU PLANO DE SAÚDE ?

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES DE RADIOTÁXI DO 
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - GUARU LIGUE TAXI. CNPJ n.º 1 9.5 6 9.3 3 0 / 0 0 0 1 -
2 0 . NIRE 3 5 40 0 1 42 448 . CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA. Nos termos do Estatuto Social e do artigo 46 da Lei n.º 5764 de 16 de 
dezembro de 1971, o Diretor-P residente, que abaixo assina, convoca os coo-
perados, em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 0 9 de març o de 2 0 1 9, para melhor 
acomodação de seus cooperados, Avenida Regis, nº 3 7 , Cid. Jardim Cumb ica, 
CEP: 0 7 1 8 0 -1 2 0 , Guarulh os, Estado de Sã o Paulo. Em primeira convocação à s 
0 8  h oras, com 2/3 ( dois terços)  dos seus cooperados; em segunda convocação 
à s 0 9 h oras, com metade mais um dos seus cooperados, e em terceira convoca-
ção à s 1 0  h oras com o mínimo de 10 ( dez)  cooperados, para tratar da seguinte 
Ordem do Dia: 0 1 )  Ref orma do Estatuto Social em especial q uanto & ag rave; 
reduç ã o do nú mero de memb ros existentes na Diretoria Executiva, no Con-
selh o É tica e Disciplina, mudanç as de atrib uiç õ es e h ipó teses de vacâ ncia 
de cargos.  O número de cooperados existentes para efeito de “quorum” de insta-
lação da Assembleia Geral é de 110 ( cento e dez) . 
Guarulhos, 26 de fevereiro de 2019. Anderson Sato. Diretor - Presidente

ESCOLINHA 
DE FUTSAL

Local: Academia Acqua Sport
Rua Jaiminho, 75 

Vila Progresso
99943-8355

Turmas 
noite

Terças e 
quintas

Turmas 
manhã
Sábado

Em março, matrículas 
para turma de sábado, 
ganhe uma camiseta

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 07 de março de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 19 de março de 2019 às 14h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 27/04/2011, cujos Fiduciantes são FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA,  
CPF/MF nº 266.031.638-45; e, KARINA LUIZA DE FARIA, CPF/MF nº 325.380.198-50, em PRIMEIRO LEILÃO  
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 224.476,90 (Duzentos e Vinte Quatro Mil Quatrocentos 
e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo 
“Apartamento nº 126, do Bloco 2, tipo F, com 50,400m² de área privativa, e total de 126,232m², com direito a 2 vagas de 
garagem 382/383, do Condomínio Residencial Vida Plena Guarulhos, situado na Avenida Benjamin Harris Hannicut, 200, 
Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 116.381 do 2º Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 126.684,03 (Cento 
e Vinte Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O 
leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line,  
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do 
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4637_26 Sc).

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 13/03/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 14/03/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo qualificado, 
faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e 
Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 68, da Torre 04, localizado no 6º 
pavimento do empreendimento denominado Parque Guarulhos – Subcondomínio Residencial “Parque Residence”, situado na 
Avenida Bartholomeu de Carlos, nº 230, no Bairro do Picanço, perímetro urbano deste distrito, Guarulhos/SP, com a área pri-
vativa de 58,4900m², área comum de 48,5315m², já incluído o direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, perfazendo a área 
total de 107,0215m², fração ideal no solo de 0,0004270260, coeficiente de proporcionalidade de 0,0004270260 e coeficiente 
de rateio de 0,0008096810. Imóvel objeto da matrícula nº 141.325 no Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Obs.: 
Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA 
DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 13/03/2.019, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 14/03/2.019, às 10:05 horas. LO-
CAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: 
GISLAINE MARIA DA GLÓRIA SILVA, brasileira, viúva, aposentada, RG nº 65804406-SSP/BA, CPF/MF nº 
125.587.615-87, residente em Salvador/BA. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-
01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% 
do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em 
cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. 
Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 1º 
leilão: R$ 303.895,72 (Trezentos e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) 
2º leilão: R$ 246.113,15 (Duzentos e quarenta e seis mil, cento e treze reais e quinze centavos), calculados 
na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente 
data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da 
comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação 
se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito 
de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão cadastrar-se no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência 
de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 
9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput 
e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documental-
mente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação 
são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de 
metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, 
o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem 
alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. 
Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, 
foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais 
encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação 
são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 
no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 
Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a 
consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, 
a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela 
venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de 
condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transi-
tada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no 
ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente 
por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado 
expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do 
preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão 
do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrepen-
dimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) 
(5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% 
(vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) 
Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se 
for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel 
por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores informações: 
(11)2388-8283 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 05/02/2019.

VEÍCULOS
 AUTOS

 BMW 320I 2.0
 16v turbo active, flex, 4 portas 
automática, 20mil km, 2015/2015 
preta c/ interior caramelo, no-
víssima! R$105mil. F:97164-
-9190whats

 EMPREGOS
 PRECISA-SE

 MECÂNICO DE AR CONDICIO-
NADO
 C/ exp chiller, self, vrf e fancoil. 
C/ cnh e disp de horário. Salá-
rio a combinar + aj de custo p/ 
refeição. Curriculum: rh@santiar.
com.br

 MOÇAS MAIORES
 P/ privê diurno/noturno. Pgto 
díario, moradia. F:95965-5384/ 
98963-7722

 MECÂNICO ALINHADOR
 E-mail curriculum: marciosau-
cer@hotmail.com. R Cabo Anto-
nio Pereira da Silva, 681. Jd Tran-
quilidade.

 IMÓVEIS
 ALUGA-SE

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

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

 CARNAVAL EM CARAGUÁ
 Alugo casa c/ piscina p/ 12 pes-
soas. 5mil F:(12)99726-6686

 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

 AGUAS DE LINDÓIA
 Apto. 3 dorms., 3 wcs., mobilia-
do, reformado, ideal p/ 6 pessoas 
(11)  F: 2440-9505 

 ATIBAIA/MAIRIPORÃ/NAZARÉ
 Peq entr + prestações. Ac veícu-
lo. F:96268-9932/94375-2778

 LITORAL

 CASA P/TEMPORADA
 Caraguatatuba p/8 pess, praia 
das palmeiras.11 2441-1735/19 
99101-6161 

 TEMPORADA

 CARNAVAL EM GUARUJÁ
 C/ garagem, 3 dorm p/ 10 pesso-
as. F:2443-2538/ 96310-8031

 NEGÓCIOS
 OPORTUNIDADE

 CONSTRUTORA SVA DE GUARU-
LHOS
 CNPJ ativo. Trabalhamos com 
alvenarias e reformas. Ligue e 
agende seu orçamento. Cartão 
até 4x. F:96265-5902 Sérgio

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

 SERVIÇOS
 RELAX

 CASA CUEVAS
 Com lindas garotas. R. Cuevas 
nº18 - Gua. F:2087-2091

 LOVE GIRLS DRINKS
 Um bar diferente c/ Lindas Girls. 
Show todas as sextas as 22h. Me 
add: 95722-0116/2488-6966

 BRUNA CARIOCA
 + amigas. Atendo na av Monteiro 
Lobato nº5656 F:2488-6966
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