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TELEVISÃO: Xuxa Meneghel anunciou que voltará a trabalhar com crianças no 
novo Geração Xuxa. O programa infantil será exibido no PlayPlus
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Filme do Mamonas
Assassinas começa a 
ser gravado em maio
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O prefeito Guti (PSB) publicou no Diário Ofi cial do Município, na edição desta quarta-feira (6), o decreto número 35.617/2019, 
que regulamenta o transporte por aplicativos na cidade. Todas as empresas precisarão cadastrar os seus motoristas

Regulamentação do transporte por 
aplicativo entra em vigor nesta 5a
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Chuvas fortes voltam a castigar a cidade; prefeitura cria força-tarefa
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Palestra abordará a Homeostase 
Quântica Informacional em 
Guarulhos; inscrições abertas

SP registra queda de homicídios 
e roubos no período de carnaval,
apontam dados do governo
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Expediente

[ cena do dia ] William Moreira/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Chuvas fortes

As fortes chuvas acompanhadas de ventania vêm se tornando constantes na capital 
paulista neste verão e as quedas de árvores vêm deixando o rastro de destruição e pre-
juízos, como aconteceu nesta quarta-feira (6), na rua São Vicente. Não foram registradas 
vítimas. A cidade de Guarulhos também foi castigada por temporais nesta semana.
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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° 2131
06/03/2019
02 - 03 - 06 - 18 - 20 - 28

 
Lotofácil
Concurso n° 1784
06/03/2019 
01 - 03 - 04 - 07 - 09
10 - 11 - 13 - 14 - 17
18 - 19 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1949 
06/03/2019
00 - 01 - 04 - 05 - 08
10 - 16 - 38 - 47 - 48
51 - 64 - 67 - 75 - 76
77 - 78 - 83 - 85 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1909
02/03/2019
Primeiro sorteio 
02 - 03 - 17 - 39 - 46 - 49
Segundo sorteio
06 - 07 - 09 - 10 - 24 - 47

Federal
Extração n° 05367
02/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   52307          500.000,00
2º  50186              27.000,00 
3º  71677              24.000,00
4º  92704              19.000,00
5º  58355                18.171,00

Justiça condena operador do 
PSDB a 145 anos de prisão

A juíza Maria Isabel do 
Prado, da 5ª Vara Criminal 
Federal de São Paulo, con-
denou o ex-diretor da Dersa 
Paulo Vieira de Souza a 145 
anos e oito meses de prisão 
nesta quarta-feira, 6, em ação 
sobre supostos desvios de 
R$ 7,7 milhões que deveriam 
ser aplicados na indenização 
de moradores impactados 
pelas obras do Rodoanel Sul 
e da ampliação da avenida 
Jacu Pêssego.

O ex-chefe do Assentamen-
to da Dersa José Geraldo 
Casas Vilela também foi 
condenado a mesma pena 
de Paulo Vieira de Souza: 
145 anos e oito meses de 
prisão. Maria Isabel do Prado 
concedeu perdão judicial à ré 
Márcia Ferreira Gomes.

Vieira de Souza, apontado 
pelos investigadores como 
operador do PSDB, foi 
acusado pela força-tarefa da 
Operação Lava Jato São Pau-
lo pelos crimes de peculato 
(desvio de recursos públicos) 
e associação criminosa.

O ex-dirigente nega as 
irregularidades. Em interro-
gatório, em outubro, Vieira 
de Souza se comparou ao 
ex-presidente Lula, reclamou 
da mídia, do período em 
que ficou preso em regime 
fechado, no qual se disse 
humilhado, e negou ameaças 
a testemunhas do processo.

"Eu nunca ameacei nin-
guém na minha vida. Não 
sou nenhum santo, não, mas 
jamais cometi fraude, corrup-
ção ou algum roubo", disse 
na ocasião.

Esta é a segunda conde-
nação de Vieira de Souza 
em menos de 10 dias. Maria 
Isabel do Prado o condenou 
na quinta-feira, 28, a 27 anos 
de prisão pelos crimes de 
cartel e fraudes em licitações 
no Rodoanel e em obras da 
Prefeitura de São Paulo.

Na sexta-feira, 1, ele virou 
réu pela terceira vez na Lava 
Jato São Paulo. O juiz Diego 
Paes Moreira, da 6ª Vara Fe-
deral, aceitou uma denúncia 
da força-tarefa da Lava Jato 
São Paulo contra o ex-diretor 
da Dersa por corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro.
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Escolas de SP abrem inscrição 
para a Olimpíada em História 

Alunos e professores 
das escolas estaduais de 
São Paulo já podem se 
inscrever para a 11ª edição 
da Olimpíada Nacional em 
História do Brasil (ONHB), 
organizada pelo Depar-
tamento de História da 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). 

No ano passado a com-
petição contou com 169 
equipes e 676 participan-
tes da rede estadual de 
São Paulo. Cada time é 
formado por três alunos e 
um professor.

A competição é voltada 
para professores de His-
tória e alunos dos ensinos 
Fundamental (8º e 9º anos) 
e Médio de escolas pú-
blicas e particulares. Para 

participar é necessário 
possuir equipe composta 
por três estudantes e um 
professor orientador. Os 
alunos devem pertencer 
à mesma escola, mesmo 
que em salas, séries/anos 
diferentes. O professor 
orientador deve pertencer 
ao corpo docente da esco-
la e pode orientar mais de 
uma equipe, mas um aluno 
não pode participar de 
mais de uma equipe.

A primeira fase de ins-
crições ocorre até 20 de 
março. A segunda etapa 
termina em 29 de abril – 
ou até atingir o limite de 
interessados. Inscrições e 
mais informações podem 
ser obtidas no site: www.
olimpiadadehistoria.com.br
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Antônio Boaventura

Desde o dia 25 de janeiro, 
Guarulhos convive com os 
problemas ocasionados pelo 
volume excessivo de chuvas, 
em especial, em bairros da 
periferia do município. Nos 
últimos cinco dias, 14 bairros 
foram severamente atingidos 
e registraram diversos tipos 
de prejuízos. A Defesa Civil 
identificou cerca de 30 resi-
dências com possibilidade de 
desmoronamento.

O órgão registrou 50 
ocorrências entre sábado 
(2) e domingo (4), sendo 21 
alagamentos, seis quedas 
de árvores, 18 problemas de 
construção, quatro desliza-
mentos e uma infiltração. A 
prefeitura informou que as se-
cretarias de Obras, Serviços 
Públicos, Assistência Social, 
Meio Ambiente e a Proguaru 
prestam assistências à popu-
lação nos bairros atingidos.

No domingo (3), após 
temporal, o prefeito Guti (PSB) 
convocou força-tarefa para 
ajudar no atendimento aos 

desabrigados, limpeza de 
ruas e desobstrução de rios e 
córregos. 

Houve registro de alaga-
mentos no Jardim Presidente 
Dutra, Jardim Silvestre, Vila 
Barros, Nova Cidade, Cum-
bica, Pimentas, Maria Dirce, 
Santo Afonso, Alvorada, 
Ansalca, Mediterrâneo, Vila 
Izildinha, Água Azul e Ponte 
Alta. Na maior parte deles, 

a água baixou e as equipes 
da Prefeitura promoveram a 
limpeza das ruas e desobstru-
ção de córregos que passam 
por esses locais, recolhendo 
grande quantidade de lixo, 
que é jogado pela própria 
população.

Na Vila Izildinha, o alaga-
mento persistiu durante a 
segunda-feira, devido ao 
nível do Rio Tietê, que estava 

acima de algumas casas 
construídas no bairro. Foram 
registrados índices entre 13.4 
a 20.8 mms de chuva. A pre-
cipitação pluviométrica atingiu 
73.1 mm no Parque Cecap. Na 
segunda-feira (4), os índices 
diminuíram, chegando a 55 
mm no Bonsucesso. Contudo, 
o governo municipal não reve-
lou a quantidade de árvores 
que caíram neste período. 

Chuvas castigam 14 bairros e deixam 
30 casas sob o risco de desabamento
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Intervenção da Sabesp interrompe 
o abastecimento em 44 bairros

Com o objetivo de me-
lhorar o abastecimento em 
toda a região dos Pimentas, 
a Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) irá 
realizar uma ampliação da 
Estação Elevatória daquele 
bairro nesta quinta-feira, 7 
de março. Por este motivo, 
os 44 bairros a seguir terão 
o fornecimento de água in-
terrompido entre 8h e 20h:

Água Chata, Cidade Ma-
ria Dirce, Cidade Parque 
Alvorada, Cidade Parque 
Brasília, Cidade Tupinam-
bá, Conjunto Marcos Frei-
re, Granja Eliana, Jardim 
Albertina, Jardim Angélica, 
Jardim Angélica II, Jardim 
Ansalca, Jardim Arujá, 
Jardim Bela Vista, Jardim 
Carvalho, Jardim Carvalho 
Novo, Jardim Centenário, 
Jardim dos Pimentas, 
Jardim Ferrão, Jardim Gui-
lherme, Jardim Guilhermi-
no, Jardim Leblon, Jardim 
Maria Dirce, Jardim Monte 
Alegre, Jardim Normandia, 
Jardim Nova Canaã, Jar-

dim Nova Cidade, Jardim 
das Olivas, Jardim Oliveira, 
Jardim Rodolpho, Jardim 
Santa Maria, Jardim Silves-
tre, Parque das Nações, 
Parque Jandaia, Parque 
Jandaia I, Parque Jandaia 
II, Parque Jurema, Parque 
Maria Helena, Parque São 
Miguel, Sítio São Francis-
co, Vila Alzira, Vila Itaí, Vila 
Izabel, Vila Paraíso e Vila 
Real.

Trata-se de uma das 
etapas de intervenções 
que visam a acabar com 
o rodízio de água nos 
Pimentas.  A recuperação 
do abastecimento começa-
rá às 20h de quarta e se 
estenderá durante toda a 
sexta-feira, 8. 

A Sabesp pede que os 
moradores mantenham o 
uso racional da água no 
período e informa que está 
à disposição para esclare-
cimentos e atendimentos 
emergenciais através dos 
serviços de ligação gratuita 
195 e 0800-011-9911 e pelo 
WhatsApp (11) 99983-4217. 

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
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HOR  FACULDADE  EAD

V E S T I B U L A R  •  I N S C R E VA - S E

claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursos

de 2ª graduação 
e Pós-graduação.Claretiano
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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
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O prefeito Guti (PSB) 
publicou no Diário Oficial 
do Município a edi-
ção desta quarta-feira 
(6), o decreto número 
35.617/2019, que regula-
menta o transporte por 
aplicativos na cidade.

O texto do decreto, 
publicado inicialmente na 
sexta-feira (1º), precisou 
ser reeditado por moti-
vos não revelados pela 
prefeitura e passa a ter 
validade a partir desta 
quinta-feira (7). 

Empresas do setor 
precisam cadastrar 
seus condutores junto 
à administração pública 
para terem a permissão 
de exercer a referida 
prestação de serviço. O 
credenciamento terá va-
lidade de cinco anos, re-
novado a cada 12 meses, 
mediante requerimento 
a ser formalizado junto 
à unidade Fácil - Trans-

portes e Trânsito, com 
antecedência mínima de 
30 (trinta) dias de seu 
vencimento.

A partir do cadastro, 
as empresas passariam 
a integrar um sistema 
denominado de Empre-
sas Gestoras de Sistemas 
por Aplicativos (EG-
SAS). Cabe também aos 

prestadores de serviço 
apresentar a relação dos 
condutores cadastrados 
em cada plataforma de 
atendimento do siste-
ma de transporte por 
aplicativo como Uber, 99, 
Cabify e outras, junto a 
administração pública.

Para circular no municí-
pio, o veículo terá de ter 

identificação da empresa 
ao qual possui cadastro, 
placa de alguma cidade do 
estado de São Paulo, veí-
culos com máximo de dez 
anos de fabricação e capa-
cidade para cinco passa-
geiros e vistoria semestral 
realizada pela secretaria 
de Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU).

O decreto proíbe a 
operação e a prestação 
do serviço “através de 
vans, micro-ônibus e 
ônibus, sob pena de 

caracterizar-se de ime-
diato como transporte 
ilegal, sujeito às sanções 
previstas na legislação 
vigente”.

Decreto que regulamenta transporte 
por aplicativo entra em vigor nesta 5ª 

Projeto voluntário leva alegria e conforto 
para os pacientes do Pimentas-Bonsucesso

Filme do Mamonas Assassinas começa 
a ser gravado em maio no Parque Cecap 

Para muitos a palavra 
hospital reflete a tristeza ou 
até mesmo um drama, mas 
existem pessoas dispostas 
a ajudar o próximo, com 
um gesto de simplicidade, 
com o objetivo de tirar um 
simples sorriso das pessoas 
e mudar até a qualidade do 
dia do paciente. Foi com 
esse intuito, de ajudar o 
próximo que nasceu o Proje-
to Sorrindorfina, que atua 
com o objetivo de espalhar 
a alegria aos pacientes do 
Hospital Pimentas-Bonsu-
cesso. 

O projeto nasceu em agos-
to de 2015, com o peda-
gogo e militar aposentado, 
Arnaldo José Pires Barbosa, 
49. “Esse trabalho se traduz 
em comprometimento, eu 
me comprometo comigo, 
com você e com o próximo”, 
destacou Arnaldo. 

Vestidos de palhaço, os 
voluntários atuam em diver-
sas alas do hospital, percor-

rendo sempre que possível 
todos os leitos. Cada ação 
dura em torno de três horas 
e por visita, segundo Barbo-
sa, a média de atendimento 
é de 80 pessoas, ocorrendo 
sempre às quartas-feiras no 
período da manhã (das 9h 
às 12h), e às quintas-feiras 
no período noturno, além de 
um domingo a cada mês. 

Em média, a visita ao hos-
pital é realizada entre cinco 
ou seis palhaços, de acordo 
com Barbosa. “Passei dois 
anos fazendo esse trabalho 
sozinho, e hoje temos 35 vo-

luntários, sendo 25 pessoas 
atualmente em treinamen-
to”, destacou; dos 35 inte-
grantes, 30 são mulheres e 
apenas cinco são homens. 

Quem começou no projeto 
há pouco tempo, destaca a 
importância do trabalho. “Eu 
que faço esse papel é uma 
coisa maravilhosa, não te-
nho palavras para expressar 
o sentimento de você poder 
ajudar o outro”, destacou 
Anderson Francisco de 
Araújo, 41, metalúrgico, que 
iniciou neste ano no projeto. 
(U.C.) 

Ulisses Carvalho 

O filme que contará a traje-

tória do grupo guarulhense 

Mamonas Assassinas, come-

çará a ser gravado no dia 15 

de maio no Parque Cecap, 

de acordo com o primo do 

cantor Dinho, Jorge Santana, 

45. A previsão é de que a 

estreia do filme nos cinemas 

aconteça até o mês de março 

de 2020. 

Além da gravação do filme, 

também haverá a série, que 

será composta por cinco 

episódios. “A série além de 

retratar o grupo, também 

mostrará que o impossível 

não existe como o Dinho 

falava. Os episódios devem ir 

ao ar na TV Record até o final 

deste ano”, destacou. 

O filme será produzido pela 

empresa Total Filmes, e 80% 

dos locais onde ocorrerão 

a gravação será em Guaru-

lhos. “Nosso projeto já foi 

apoiado, deliberado e nesse 

momento, estamos em fase 

de pré-produção. Nossa ex-

pectativa com esse trabalho 

é de que as pessoas que não 

viveram os Mamonas possam 

conhecer agora o trabalho do 

grupo”, destacou. 

Com os projetos da série 

e do filme, Santana também 

destaca que no dia 17 deste 

mês (domingo), haverá uma 

corrida na cidade em home-

nagem o grupo, com largada 

e chegada prevista para 

ocorrer em frente ao Sam’s 

Club, na rua Padre Celestino, 

n° 400, na região central. 

De acordo com Santana, 

quem interpretará Dinho no 

longa será o ator e cantor 

Ruy Brissac. Além destes dois 

projetos, Santana também 

alega que outros produtos já 

foram lançados com a marca 

do grupo Mamonas, como a 

linha de camisas e bonés da 

marca Reserva, além da linha 

de sabonete íntimo masculino 

‘Sabão Crá Crá’, com o título 

inspirado na própria música 

do grupo. 

No sábado (2), completou 

23 anos da morte do grupo, 

em um trágico acidente aéreo 

na Serra da Cantareira. 
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Para motoristas, regulamentação
coibirá ‘possíveis irregularidades’

Motoristas que operam 
no sistema de transporte 
por aplicativo na cidade 
aprovam a regulamen-
tação do serviço. Eles 
entendem que a medida, 
segundo informaram, irá 
coibir possíveis irre-
gularidades existentes 
nesta modalidade. Eles 
também destacaram os 
benefícios que a regula-
rização pode proporcio-
ná-los.

“Acho que é benéfico. 
As vantagens é que 
regulamentando vai 
tirar toda falcatrua que 
existe no aeroporto e 
também dos veículos 

alugados. Com essa 
regulamentação, caso 
ocorra, teremos mais 
corridas pra fazer”, 
declarou o motorista 
José Moreira, 40 anos, 
que presta serviço de 
transporte por aplicativo 
há 18 meses.

Já Osmair Oliveira, 52, 
falou sobre a importân-
cia que a medida pode 
trazer para o sistema. 
“Sou a favor da regu-
lamentação. O nosso 
objetivo é andar dentro 
da lei. Tudo o que for 
colocado para que 
possamos trabalhar de 
forma correta”, concluiu.



www.guarulhoshoje.com.br cidade 5quinta-feira, 7 de março de 2019

Data Vênia
O ex-secretário de Habitação Fernando Evans 

alugou três salas comerciais no Centro para 
montar ampla banca. Sim, ele vai voltar a atuar 
como advogado…

Renegados
Como quem não 

quer nada, o ex-
-prefeito Elói Pietá 
(PT) anda procuran-
do ex-integrantes 
do governo Guti 
(PSB). Vai de ex-
-secretários até 
ex-assessores…

No camarote
Ao observar as 

crescentes trocas 
de farpas entre o 
secretário Airton 
Trevisan (Justiça) e o advogado Edson Belo 
pela OAB, conceituado e sarcástico advogado 
disparou; “Eu só quero um cafezinho”...

Qualquer nota!
Perceptível: a Proguaru vem deixando a dese-

jar na zeladoria , principalmente em relação aos 
buracos em todas as regiões de Guarulhos…

Dupla dinâmica
O ex-vereador Roberto Siqueira conseguiu 

a presidência provisória estadual do PROS. E 
seu secretário-geral será o experiente assessor 
parlamentar Sérgio Deboni…

Tensão
Um  dos artilheiros do NOVO, Jorginho Mota já está 

causando. No afã de atrair lideranças políticas, afirma que 
muitas delas foram abandonadas pelo PT. Os petistas 
estão reagindo às críticas…

Rei da sucata?
O ex-secretário adjunto de Transportes Ticiano Neves 

cotado para assumir o DTI (Departamento de Transporte 
Interno). Outrora estratégica repartição de manutenção 
de viaturas, hoje em dia mais parece ferro-velho…

Líbero
Funcionários de Esportes estão impressiona-

dos com o ritmo de trabalho do secretário Ro-
gério Hamam. Digamos que ele se dedica mais 
a reuniões externas que internas…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900 -
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Após a maratona do car-
naval, se para a maioria dos 
brasileiros hoje é dia de voltar 
ao trabalho, para deputados e 
senadores, retorno às ativida-
des, só na semana que vem. 
Na manhã desta quarta-feira 
de cinzas (6) movimento no 
prédio do Congresso, só do 
pessoal que cuida da troca 
do carpete do Salão Verde 
da Câmara e da lavagem do 
capete azul do Senado.  

Até a próxima terça-feira 
(12), quando estão marca-
das as próximas sessões 
deliberativas nas duas Casas, 
serão 12 dias ¨de recesso”, 
sem votações. A última foi na 
quarta-feira passada, dia 27 
de fevereiro.

Nem a pressa para início 
da tramitação da Reforma da 
Previdência, eleita prioridade 
no Executivo e Legislativo, fez 
com que sessões delibera-
tivas fossem marcadas esta 
semana. Amanhã (7) e sexta-

-feira (8) sessões nas duas 
Casas só de discurso, sem 
deliberações, isso quer dizer 
que os parlamentares que 
esticarem a folia, não terão 
qualquer prejuízo no salário. 

O presidente do Senado, 
Davi Alcolubre (DEM-AP), 
cumpre essa semana agenda 

no Amapá e só volta à Brasília 
na semana que vem. Já Rodri-
go Maia (DEM-RJ), presidente 
da Câmara , também passa 
a quarta-feira fora de Brasília, 
mas a assessoria não infor-
mou se será assim o restante 
da semana.

Para os servidores da 

Câmara o expediente nesta 
quarta foi normal normal, a 
partir do meio-dia, já no Se-
nado, em conformidade com 
a Portaria 13/18, da primeira-
-secretaria da Casa, é ponto 
facultativo, os servidores 
só voltam ao trabalho nesta 
quinta-feira (7).

Carnaval dá 12 dias ‘de recesso’ para 
deputados e senadores no Congresso

Balanço registra queda de homicídios e 
roubos durante carnaval em São Paulo

A Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) divulgou nesta 
quarta-feira, 6, o número de 
ocorrências de crimes vio-
lentos entre a meia-noite de 
sexta-feira, 1º, e as 23h59 de 
terça-feira,5 de carnaval.

Segundo a pasta, a ação das 
polícias Militar e Civil durante 
o carnaval de São Paulo resul-
tou em uma redução de 47,6% 
no número de homicídios 
dolosos, de 63 no feriado de 
2018 para 33 este ano

O número de roubos em 
geral recuou 4,9% (de 3.152 
para 2.996), o de veículos 
caiu 22,1% (752 contra 586) e 
as ocorrências contra bancos 
reduziram pela metade, com 
apenas um registro em todo 
o Estado. A queda no roubo 
de cargas foi de 19,4%. A ação 
das polícias também fez com 
que os furtos diminuíssem 
0,9%, com 71 ocorrências a 
menos que em 2018. 

O furto de veículos também 

caiu, de 1.069 para 834, uma 
redução de 22% (235 casos 
a menos). Já os latrocínios 
caíram pela metade, de quatro 
para dois. Os estupros apre-
sentaram queda de 12,2%, de 
41 para 36. Houve uma ocor-
rência a mais que em 2018 de 
estupro de vulnerável.

A operação Carnaval 
Mais Seguro contou com 
um aumento de efetivo de 
até 40%. O aumento no 
número de pessoas presas 
no Estado foi 197,7% maior 
que em 2018, com 1.039 
presos a mais. Foram 93 
adolescentes apreendidos, 
contra 20 no ano passado 
(alta de 365%). No mesmo 
período, a quantidade de 
recapturados subiu 331,9%, 
com 298 capturas. Foram 
abordadas 192.902 pesso-
as, ante 83.096 em 2018, 
ou seja, 132,1% a mais. 

O Comando de Policiamento 
Rodoviário vistoriou 32.123 
veículos, resultando em 1.902 

motoristas autuados por 
consumo de álcool ou por se 
recusarem a fazer o teste do 
bafômetro. Além disso, 116 
veículos foram removidos aos 
pátios e sete armas de fogo e 
326 munições apreendidas.

Foram realizadas 4.894 
apreensões de produtos 
irregulares nos últimos quatro 
dias. As ações contaram com 
o apoio da Guarda Civil Metro-
politana (GCM).
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Quase 200 são multados por xixi no meio da rua na capital
A Prefeitura de São Paulo 

emitiu 198 notificações de 
“multa do xixi” no período de 
carnaval, com base no Decre-
to 57.983, que tem o objetivo 
de conscientizar a população 
a não urinar nas ruas e vias 
da capital.

As equipes de saúde 
contratadas realizaram 2.431 
atendimentos durante o car-
naval de rua, até o momen-

to. Foram 719 no período 
de pré-carnaval, 404 no 
sábado, 2, 493 no domingo, 
3, 390 na segunda-feira, 4, e 
425 nesta terça-feira, 5. No 
Anhembi, na primeira noite 
de desfile, foram feitos 63 
atendimentos. Na segunda 
noite, 223 atendimentos. Na 
noite de domingo e madru-
gada desta segunda-feira 
(Grupo de Acesso), foram 

feitos 189 atendimentos e 
na madrugada desta terça-
-feira (Grupo de Acesso 2) 
foram 139.

A Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana (Amlurb) 
recolheu durante o pré-
-carnaval e o carnaval 649,3 
toneladas de resíduos. Para 
lavagem das ruas, foram 
utilizados mais de 7 mil m³ de 
água reutilizada.
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O Programa Universi-
dade para Todos (ProU-
ni) abre nesta quinta-fei-
ra (7) as inscrições para 
a lista de espera. Aque-
les que se inscreveram 
no programa, mas ainda 
não garantiram uma 
bolsa de estudos nas 
instituições particulares 
de ensino, devem mani-
festar seu interesse, na 
página do programa até 
sexta-feira (8). A lista de 
espera vale apenas para 
os cursos escolhidos na 
hora da inscrição. Cada 
participante pôde esco-
lher até duas opções. 

Podem participar da 
lista de espera apenas 
para a primeira opção 
de curso os estudantes 
que não foram selecio-
nados na primeira, nem 
na segunda chamada 
regular do programa. 
Aqueles que foram se-
lecionados na segunda 
opção de curso, mas 
cuja turma não foi for-

mada, podem também 
se inscrever apenas 
para a primeira opção 
de curso. 

Para a segunda opção 
de curso podem se 
inscrever na lista de 
espera apenas aqueles 
cuja turma da primeira 
opção não foi formada, 
independente de terem 
sido selecionados nas 
chamadas regulares.

A relação dos candida-
tos participantes da lista 
de espera estará dispo-
nível para consulta pelas 
instituições na próxima 
segunda-feira (11).

Todos os candidatos 
participantes da lista 
de espera terão que 
comparecer, nos dias 12 
e 13 deste mês, às res-
pectivas instituições de 
ensino nas quais estão 
pleiteando vaga, para 
apresentar a documen-
tação para comprovação 
das informações presta-
das na inscrição. 

ProUni abre inscrições para lista 
de espera nesta quinta e sexta
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Já imaginou poder curar 
a si mesmo, apenas emi-
tindo comandos verbais, 
capazes de livrar você das 
dores de traumas, eventos 
negativamente marcantes 
e até de enfermidades 
como o câncer? É o que os 
pesquisadores da Home-
ostase Quântica Informa-
cional acreditam e, segun-
do eles, tem beneficiado 
milhares de pessoas.

Cada vez mais as pessoas 
estão atentas às questões 
da saúde, e neste movi-
mento as terapias integrati-
vas têm crescido de forma 
notável. Muitas abordagens 
estão relacionadas ao 
universo da Física Quântica, 
além da Homeostase Quân-
tica Informacional – HQI, 
como o coaching, as barras 
de access, mesa radiônica, 
constelação, tão utilizados 
atualmente.

O criador da técnica, 
professor Sérgio Cecat-
to Filho, apresentará os 
fundamentos do HQI no 
próximo dia 22 de março 
(sexta-feira), em Guarulhos. 
Ele, que é coordenador dos 
grupos de estudo, além de 
principal disseminador do 
método no Brasil e outros 
15 países, é prova viva de 
que a técnica funciona.

Para participar da pa-
lestra, que acontecerá no 

Hotel Mercure Guarulhos, 
na rua Barão de Mauá, 
450 - Centro, das 19h30 
às 21h30, ministrada pelo 
próprio Sérgio Roberto 
Ceccato Filho, basta fazer 
a inscrição através do link 
https://hqiguarulhos_pales-
tra.eventbrite.com.br. 

O valor da participação é 
de R$ 30. No evento, ele 
contará um pouco sobre a 
técnica e ensinará coman-
dos básicos que podem 
ser utilizados e aplicados 
em seu dia-a-dia. 

“As pessoas não preci-
sam acreditar na técnica, 
basta quererem de fato 
resolver as suas questões 
e o método funciona”, 
explica Sérgio.

Entre os casos que os 
pesquisadores e defen-
sores da técnica acompa-
nham e documentam, es-
tão os de diversas pessoas 

que se auto-curaram de 
câncer, depressão, diabe-
tes, hipertensão, e até de 
H1N1,  entre muitas outras 
enfermidades.

“A palavra é muito 
poderosa. O próprio Deus 
criou o mundo através da 
palavra. E fez o homem e 
a mulher à Sua imagem 
e semelhança. Baseados 
nisso, estudamos todos 
esses anos quais os có-
digos quantizadores que 
permitem a mudança na 
consciência das pessoas 
para que possam criar para 
si a vida que desejam e 
merecem”, explica Sérgio.

Por se tratar de uma 
técnica muito simples e 
que rompe paradigmas im-
portantes, por exemplo, de 
que as pessoas podem se 
auto-curar, a HQI enfrenta 
resistências importantes, in-
clusive no meio acadêmico. 

“Apesar de nossa insis-
tência, apenas após mais 
de dez anos de espera, 
conseguimos que uma 
universidade admitisse a 
HQI como objeto de pes-
quisa científica, com isso 
esperamos em breve obter 
comprovação da eficácia 
do método para que mais 
e mais pessoas possam 
se beneficiar de seus resul-
tados”, relata Sérgio. Mais 
informações por Wwhatsa-
pp (11) 96329-7110.

Guarulhos será palco de palestra sobre
a Homeostase Quântica Informacional
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INSCREVA-SE!

VAGAS LIMITADAS

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

Direto da Fábrica com garantia
Consulte outras Medidas

MONTAGEM
GRÁTIS!

Rua Cabo Antonio Pereira da Silva, 681
Jd. Tranquilidade- Guarulhos- SP

Fone: 2422-6851

* Imagens meramente ilustrativas. Preç os enq uanto durar os estoq ues.

SAUCER
CENTRO AUTOMOTIVO

Horários de funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h  - Sábado das 8h às 14h.

Temos várias medidas. Consulte! * Parcelamento no cartão de crédito

PNEUS 
REMOLD

OFERTAS PARA O CARNAVAL!

AMORTECEDOR
Recondicionados

4X R$ 95,00

R$ 89,90

R$ 69,90

ARO 13

R$ 99,99

ARO 14
R$ 119,99

PASTILHAS

Recondicionados

4X 4X 4X R$ 95,0095,0095,00

R$R$

a partir de

4 peças

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista instaladas. 
Consulte modelos.

à vista instaladas. 
corsa/palio até 2001

instalada Carro Popular 
até 2008

ESCAPAMENTO 
TRASEIRO
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[ bloco de notas ]

Atleta ajuda o Brasil a se classificar 
para o Mundial de Cross Country

No último sábado (23), 
o atleta Johnatas Cruz 
conquistou a medalha 
de prata no Campeonato 
Sul-Americano de Cross 
Country, disputado no 
Parque de Los Samanes, 
em Guayaquil, Equador. O 
atleta de Guarulhos ficou 
apenas 10 segundos atrás 
do peruano Rojas Ramos, 
vencedor da prova dos 10 
km. Seu desempenho aju-
dou o Brasil a abocanhar 
duas vagas por equipes 
no Mundial da modalida-

de, que acontece no dia 
30 de março em Aarhus, 
na Dinamarca.

 “Foi uma ótima notícia, 
não apenas para o país, 
mas para a cidade de Gua-
rulhos. O Jhonatas viaja 
para a Europa daqui duas 
semanas. Neste período 
vamos recuperá-lo e pro-
gressivamente aumentar 
a carga de treinos para 
que ele possa chegar no 
Mundial em ótimas condi-
ções”, disse Lafayete Luís, 
técnico de Jhonatas.

[ bloco de notas ]

Prevenção ao uso de 
drogas para crianças e 
adolescentes é um dos temas 
abordados pela Secretaria de 
Educação e da Guarda Civil 
Municipal (GCM), através do 
trabalho desenvolvido pela 
equipe do Guard (Grupo Uni-
do na Ação de Resistência às 
Drogas), nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino.

Em algumas semanas, os 
alunos do 5º ano do Funda-
mental que participam da for-
mação oferecida pela equipe 
receberão os certificados de 
qualificação no programa. Ao 
todo, a formação acontece ao 
longo de 12 encontros, com 
1 hora de duração semanal, 
sempre no período de aula 
dos estudantes.

Alunos das escolas da prefeitura têm 
curso sobre prevenção ao uso de drogas

Todos os meses o progra-
ma Movimenta Saúde chama 
a atenção para um tema que, 
identificado por uma cor, tem 
todas as ações de promo-
ção da saúde e prevenção 
de doenças, realizadas nos 
serviços de saúde da cidade, 
voltadas para ele. Este mês, 
a Alimentação Saudável, que 
tem tido destaque mundial 
nas ações de instituições 
como Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Organi-
zação Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) e Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
é também tema central do 
chamado Março Roxo, que 
será lançado oficialmente no 

próximo dia 8.
 A preocupação com a 

alimentação faz parte das 
10 prioridades para 2019 
definidas pela OMS. Afinal, 
asDoenças Crônicas Não-
-Transmissíveis (DCNTs), 
como diabetes, câncer e 
doenças cardiovasculares, 
são responsáveis por mais 
de 70% de todas as mortes 
no mundo, o equivalente a 41 
milhões de óbitos. Segundo a 
instituição, o uso do tabaco e 
o uso nocivo do álcool, além 
da inatividade física, dietas 
pouco saudáveis e a poluição 
do ar são fatores de risco que 
impulsionam o aumento da 
ocorrência destas doenças.

Destaque mundial, a Alimentação 
Saudável também é tema do Março Roxo

Escola usa ‘mercadinho’ para ensinar 
matemática de maneira prática

Aplicar a funcionalidade 
do dinheiro trabalhando 
a multiplicação e fazen-
do com que as crianças 
aprendam questões 
relacionadas ao consu-
mo. É por meio de uma 
abordagem criativa que os 
professores da Escola da 
Prefeitura de Guarulhos 
“Izolina Alves David”, lo-
calizada no Parque Santo 
Antônio, estão ensinan-
do matemática para os 
alunos do Estágio I Infantil 
ao 5º ano do Ensino 
Fundamental. De forma 
interessante, prática e ao 

mesmo tempo divertida, 
a equipe vem alcançando 
excelentes resultados com 
o projeto Mercadinho do 
Izolina.

“Em nossa escola, prio-
rizamos a aprendizagem 
ativa e significativa para 
os nossos educandos, 
oportunizando vivências 
de situações do cotidiano 
em todos os espaços da 
unidade”, diz a coorde-
nadora pedagógica Carla 
Alves Cândido ao explicar 
que o mercadinho fica lo-
calizado em local de fácil 
acesso, “logo ali no pátio”.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Foto: Divulgação   
Foto: Divulgação 

Guarulhos recebeu na 
manhã de sexta-feira, dia 1º, 17 
médicos que farão residência 
em clínica médica, pediatria, 
cirurgia geral e ginecologia 
nos hospitais da cidade. 
Oriundos de vários locais 
do país, eles vão ficar no 
município por um período de 
dois anos e devem ocupar as 
vagas de outros 20 médicos 
que se formaram pelo Pro-
grama de Residência, nessa 
quinta-feira (28). Dentre os 
formandos, sete já foram con-
tratados pela Secretaria de 
Saúde e dois se inscreveram 
no concurso público vigente.

O processo seletivo e as 

matrículas do Programa 
de Residência Médica de 
Guarulhos, que ainda estão 
em andamento, ofertarão, ao 
longo do processo, um total 
de 21 vagas. 

Dos 17 profissionais que 
ingressaram no Programa 
nesta sexta-feira, oito são 
clínicos gerais e atuarão no 
Hospital Municipal Pimentas 
Bonsucesso; quatro pediatras 
ficarão no Hospital Municipal 
da Criança e do Adolescente 
(HMCA); quatro cirurgiões irão 
para o Hospital Municipal de 
Urgências (HMU) e um gine-
cologista, para a maternidade 
Jesus José e Maria.

Guarulhos recebe 17 médicos residentes
e realiza formatura de outros 20

Agressão às famílias
Várias razões levaram Jair Bolsonaro a vencer a 

eleição presidencial. Como não foi a debates e mal 
divulgou seu plano de governo, ele foi eleito na 
base do discurso. E qual o centro retórico do discur-
so? A defesa dos valores da família.

Mas pode o homem que defendeu a família, pou-
cas semanas depois, apresentar um projeto que ata-
ca o núcleo familiar, que é o pilar da ordem social? 
Não deveria. Mas é o que ocorre com sua reforma 
da Previdência.

Observe: ao aumentar tempo de trabalho e de 
contribuição, sua proposta altera projetos de vida 
e planos familiares. As pessoas terão de trabalhar 
mais, contribuir por mais tempo e irão receber 
menos.

Por que a proposta desestabiliza a família? Por 
muitas razões. Como, por exemplo, pelo aumento na 
idade mínima da mulher, que faz dupla e ou mesmo 
tripla jornada. Nem as professoras escapam, pois só 
se aposentarão com a idade dos professores, aos 
60 anos.

O governo espertamente faz propaganda do regi-
me de capitalização da Previdência, para beneficiar 
simplesmente os banqueiros e as grandes segu-
radoras. A ideia é de que, no futuro, o trabalhador 
faça a própria poupança, individual, sem contribui-
ção de empresa ou do Estado. No Chile deu errado. 
Lá, só metade dos trabalhadores se aposentou e 
90% recebem meio salário mínimo.

A proposta também é reduzir o que ganham os 
chamados pensionistas. A situação desses idosos 
vai piorar, pois não poderá mais haver acúmulo 
de benefícios. Quem irá amparar essas pessoas? 
Se não é o Estado, será a família. Mas todos têm 
família? E a família tem condições de ajudar finan-
ceiramente?

Eu não quero aqui atirar pedra em governantes. 
Mas é meu dever alertar que essa reforma, na prá-
tica, afetará as famílias, especialmente nas classes 
mais pobres. É evidente que o enfraquecimento da 
renda e do amparo familiar provocará exclusão e 
desagregação na base social.

Existe agressão maior à família do que isso?

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br
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A grande rainha dos baixinhos está 
de volta! Na última quarta-feira, 27, 
Xuxa Meneghel anunciou que voltará a 
trabalhar com crianças no novo Geração 
Xuxa. O programa infantil será exibido 
no PlayPlus, plataforma de streaming da 
Record TV.

“Não sei o que está acontecendo com 
as crianças hoje em dia, na boa. Antes eu 

chegava e elas lá: ‘Xuxa, cadê você? Eu 
vim aqui só pra te ver!’. Hoje, nada!”, diz a 
apresentadora no início do vídeo em que 
revela a novidade.

O teaser de divulgação revela o formato 
do programa. Entrevistas e brincadeiras 
mostram Xuxa tentando entender a nova 
geração. Artistas também terão espaço 
no programa, por meio de participações 

em vídeo. Fábio Porchat e Sabrina Sato, 
por exemplo, já apareceram no teaser e 
instigaram a curiosidade do público. Na 
legenda da publicação, Xuxa comemorou 
a estreia do programa, marcada para 
11 de março: “Dia 27 de março é meu 
aniversário, mas estou ganhando um 
presentão adiantado em poder voltar a 
ter um programa pra criança!”

Xuxa volta a trabalhar com crianças 
em novo programa infantil na TV Débora Nascimento tem 

feito poucas postagens 
nas redes sociais após a 
separação de José Loreto 
e a polêmica envolvendo 
Marina Ruy Barbosa. A 
atriz negou os rumores de 
que tenha tido um caso 
com o colega de novela. 
“Amo meu marido, sou 
muito feliz no casamento e 
nunca teria nada além de 
uma parceria profissional”, 
disse Marina na época.

Débora Nascimento e 
José Loreto se separa-
ram em fevereiro. Eles 
têm uma filha, Bella, que 
nasceu em abril do ano 

passado. Nesta terça-feira 
de carnaval, 5, Débora 
decidiu publicar um vídeo 
no qual aparece em uma 
praia durante o feriado. 
Não há legenda, mas a 
canção Concrete Jungle, 
de Bob Marley, é trilha 
sonora das imagens.

“Nenhum sol vai brilhar 
no meu dia hoje. A alta lua 
amarelada não sairá pra 
brincar. A escuridão tem 
coberto minha luz e trans-
formou meu dia em noite. 
Agora aonde o amor está 
e pode ser encontrado? 
Alguém vai me contar?”, 
diz o trecho da música.

Débora Nascimento publica vídeo em 
praia durante carnaval após separação

 

Pabllo Vittar já afirmou 
que não é amiga de Anitta 
e uma polêmica envolven-
do as duas foi relembrada 
nesta terça-feira, 5, pela 
drag queen: o áudio em 
que a funkeira fala sobre o 
alto investimento feito no 
clipe da música Sua Cara.

Durante desfile do bloco 
de carnaval em São Paulo, 
Pabllo ironizou que estaria 
devendo US$ 70 mil, uma 
referência ao áudio em 
que Anitta fala que pagou 
sozinha pelo clipe feito em 
parceria com ela e Major 
Lazer. “Setenta mil dólares, 
amor. Tô devendo 70 mil 
dólares”, disse a cantora de 
cima do trio elétrico. 

Em resposta a uma 
publicação sobre o caso 
recente, Anitta se pronun-
ciou no Twitter e disse 
que “ninguém me deve 
nada”.

Em 6 de março de 
2013, o cantor Chorão, 
do Charlie Brown Jr., foi 
encontrado morto em seu 
apartamento após uma 
overdose de cocaína, aos 
42 anos de idade. Seis 
anos depois, diversos fãs 

e personalidades home-
nagearam o músico por 
conta da data.

A apresentadora Sonia 
Abrão, prima de Chorão, 
compartilhou um trecho 
da música Céu Azul: “Uma 
palavra amiga, uma notícia 

boa, isso faz falta no dia a 
dia... Você faz falta... Seis 
anos! Chorão Forever”.

O Santos Futebol Clube, 
time do qual Chorão era 
torcedor, também postou 
uma homenagem ao 
cantor.

Pabllo Vittar relembra áudio de Anitta 
e ironiza: ‘Tô devendo 70 mil dólares’

Seis anos após morte de Chorão, 
Sonia Abrão homenageia  primo
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Portobello Shop - Av. Salgado filho, 1883

(11) 2461-8080

Tudo em Até

10X
*Consulte condições na loja.
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(11) 2461.8080

Tudo em Até
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*Consulte condições na loja.
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Erivan Belarmino da Cruz , estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São José do Belmonte, PE no dia doze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
três (12/08/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Izaias Pedro Belarmino e de Maria Ana 
Belarmino. 
Taires Gislene Oliveira Araú j o, estado 
civil solteira, profi ssão montadora, nascida 
em Santa Terezinha, PE no dia dezoito de 
maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(18/05/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Tertuliano de Oliveira Neto e de Maria Go-
rete Anastácio Araújo. 

Paulo dos Santos Bento, estado civil 
viúvo, profi ssão taxista, nascido em São 
Pedro do Suaçuí, MG no dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
um (25/01/1961), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Geraldo Bento da Cruz e de Juversina 
Gonçalves dos Santos. 
Édina Alencar de Deus, estado civil soltei-
ra, profi ssão separadora, nascida em Santa 
Maria da Boa Vista (Reg. Jutai), PE no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e 
oitenta (01/09/1980), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jose Jurandir de Deus e de Olegária Alen-
car de Deus. 

Fernando Tomaz  de Souz a, estado civil 
divorciado, profi ssão líder operacional, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(10/05/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Tomaz de Souza Filho e de Fátima de 
Jesus Rossine. 
Andressa Maffez z olli de Souz a, estado 
civil solteira, profi ssão gerente, nascida em 
São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de 
mil novecentos e oitenta e seis (16/04/1986), 
residente e domiciliada em Subdistrito Tucu-
ruvi, São Paulo, SP, fi lha de José Natalino 
de Souza e de Cecilia de Souza. 

Marivaldo Pereira de Lira, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado de ma-
nutenção predial, nascido em Sirinhaém 
(Reg. 1º Distrito), PE no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e setenta e 
nove (26/12/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Mario Pereira de Lira e de Maria José 
da Silva Lira. 
Driele Mota de Almeida, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Riachão do 
Dantas, SE no dia cinco de maio de mil no-
vecentos e noventa e dois (05/05/1992), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Débora Aparecida 
Mota de Almeida. 

Luiz  Carlos Baena, estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido em Ariranha, 
SP no dia cinco de janeiro de mil novecen-
tos e cinquenta e um (05/01/1951), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Luiz Baena e de Maria 
Aparecida Ruiz Baena. 
Olí via da Silva Barbosa, estado civil divor-
ciada, profi ssão zeladora, nascida em Itae-
tê, BA no dia vinte e um de junho de mil no-
vecentos e sessenta e nove (21/06/1969), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Braulio Pereira 
Barboza e de Percília Leopoldina da Silva 
Barboza. 

Sidnei Toshiak i Silva Mitsuiama, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de expe-
dição, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de outubro de mil novecentos 
e noventa e três (23/10/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Toshio Mitsuiama e de 
Cicera Conceição Silva Mitsuiama. 
Ariane Malanga Ray mundo, estado civil 
solteira, profi ssão estagiária, nascida em 
Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo, 
SP no dia quinze de setembro de mil no-
vecentos e noventa e três (15/09/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Wanger 
Roberto Raymundo e de Valeria Malanga 
Raymundo. 

Pedro Francisco da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Altinho, PE no dia quinze de novem-
bro de mil novecentos e cinquenta e seis 
(15/11/1956), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco Pedro da Silva e de Maria Qui-
téria da Conceição. 

Josefa Severina da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão autônoma, nascida 
em Altinho, PE no dia cinco de feverei-
ro de mil novecentos e sessenta e sete 
(05/02/1967), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Heleno José da Silva e de Severina Bene-
dita da Silva. 
Vagner Oliveira Mourã o, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista administrativo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(14/10/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Mourão e de Cimilda Oliveira Mourão. 
Rayanne Serafi m de Medeiros, estado 
civil solteira, profi ssão encarregada de 
operações, nascida em Princesa Isabel, 
PB no dia nove de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (09/05/1992), residente e 
domiciliada em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Roberto de Medeiros e de 
Joseilda Serafi m de Medeiros. 

Milton da Silva Sales, estado civil divor-
ciado, profi ssão produtor musical, nascido 
em São Paulo, SP no dia três de outubro 
de mil novecentos e cinquenta e seis 
(03/10/1956), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel Luiz de Sales e de Marcolina da 
Silva Sales. 
Michelle Rosa de Souz a, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia quatro de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (04/12/1982), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Neto 
Soares de Souza e de Penha de Cássia 
Rosa de Souza. 

Valmir Luiz  Florencio, estado civil solteiro, 
profi ssão líder de telecomunicação, nas-
cido em Distrito Itaquera, São Paulo, SP 
no dia sete de outubro de mil novecentos 
e oitenta e seis (07/10/1986), residente e 
domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Val-
miral Luiz Florencio e de Elizene de Jesus 
Oliveira. 
Kemilly  Thainara de Jesus, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de comercio 
exterior, nascida em Guarulhos, SP no dia 
onze de novembro de mil novecentos e no-
venta e quatro (11/11/1994), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Marisete de Jesus. 

Wilson Oliveira Lopes, estado civil sol-
teiro, profi ssão atendente de restaurante, 
nascido em Salvador (Reg. Subdistrito dos 
Mares), BA no dia vinte e três de novem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(23/11/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Joel Fernandes Lopes Filho e de Janete 
Nunes de Oliveira. 
Maiara Pereira Aguiar, estado civil soltei-
ra, profi ssão estudante, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia sete de maio de dois mil e 
dois (07/05/2002), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Alessandro dos Santos Aguiar e de Ta-
tiane Pereira da Silva. 

Maciel Vieira da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão gestor de contas, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(14/04/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcos Vieira da Silva e de Celia Pereira. 
Magda de Lima Santos, estado civil soltei-
ra, profi ssão esteticista, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e cinco de outubro de 
mil novecentos e noventa (25/10/1990), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Mario Santos 
e de Iraneide Ferreira de Lima Santos. 

Jhonathan Wy lly ans de Souz a Oliveira, 
estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
sete de maio de mil novecentos e noventa 
e sete (27/05/1997), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Fábio Ramos de Oliveira e de Clau-
dia Regina de Souza. 
Thay na Moreira Nutti, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dezenove de junho de mil novecen-
tos e noventa e oito (19/06/1998), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Volney Nutti e de Adriana 
Moreira Nutti. 

Leonardo Carvalho de Az evedo, es-
tado civil solteiro, profissão lider ope-
racional, nascido em Guarulhos, SP 
no dia oito de setembro de mil nove-
centos e noventa e três (08/09/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Roci-
valdo Marinho de Azevedo e de Maria 
de Lourdes de Carvalho Azevedo. 
Debora Malany  Alves da Silva, esta-
do civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Recife (Reg. 
13 Distrito de Casa Amarela), PE no 
dia dez de março de mil novecentos e 
noventa e seis (10/03/1996), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de José Trajano 
da Silva Filho e de Edileuza Josefa 
Alves. 

Miguel Nelson Choueri Junior, es-
tado civil divorciado, profissão funcio-
nário público municipal, nascido em São 
Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e um (04/02/1971), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Miguel Nelson 
Choueri e de Ines Amazilis Angelica Porfi rio 
Choueri. 
Jeane de Jesus Aleluia, estado civil soltei-
ra, profi ssão turismóloga, nascida em Salva-
dor (Reg. Subdistrito Pirajá), BA no dia oito 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (08/12/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Carlos Diogo de Aleluia e de Maria das 
Graças Santana de Jesus. 

Genisberto Jeronimo da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão mecânico de autos, 
nascido em Maceió, AL no dia primeiro de 
outubro de mil novecentos e setenta e três 
(01/10/1973), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Guilherme Jeronimo 
da Silva e de Maria do Carmo da Silva. 
Laurineta Lisboa Santos, estado civil 
solteira, profi ssão guarda civil munici-
pal, nascida em Caculé, BA no dia treze 
de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(13/04/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Prates dos Santos e de Jesulita 
Garcia Lisboa Santos. 

Paulo Sérgio dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia doze de maio de mil 
novecentos e sessenta e nove (12/05/1969), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Pedro dos Santos 
e de Caterina Delorenzo Santos. 
Katia Aparecida Mattesco, estado civil 
viúva, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Ribeirão Preto, SP no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
oito (08/01/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Angelo Mattesco e de Irenen Chivite 
Mattesco. 

Emerson Alves de Lima Ramos, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de julho de mil novecentos e 
noventa e um (27/07/1991), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Edson Lima Ramos e de Cicera 
Alves Jacinto. 
Carla Silva Nery  Rios, estado civil divorcia-
da, profi ssão do lar, nascida em Várzea da 
Roça, BA no dia dois de maio de mil nove-
centos e noventa e quatro (02/05/1994), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Gilmário Nascimento 
Rios e de Edinelia da Silva Rocha. 

Ricardo Tsuy oshi Hay asida, estado civil 
solteiro, profi ssão escrevente, nascido em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Jardim Améri-
ca), SP no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e setenta e um (26/05/1971), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Hidenori Hayasi-
da e de Ivone Hayasida. 
Rosane Candido Vieira, estado civil divor-
ciada, profi ssão do lar, nascida em Limeira, 
SP no dia vinte e seis de julho de mil nove-
centos e setenta e três (26/07/1973), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Candido 
Vieira e de Rosa Aparecida Caravelo Viei-
ra. (CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)  

Matheus Ferreira Wenceslau, estado 
civil solteiro, profi ssão músico, nascido em 
São Paulo, SP no dia oito de junho de mil 
novecentos e noventa e quatro (08/06/1994), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Edes de Souza Wen-
ceslau e de Malvina Tavares Ferreira. 
Thaise Mariane Tullio Guerra, estado civil 
solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
São Paulo, SP no dia quinze de março de mil 
novecentos e noventa e três (15/03/1993), 
residente e domiciliada em Subdistrito Tucu-
ruvi, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Roberto 
Marcondes Guerra e de Roselaine Batista 
Tullio. 

Abner Teix eira de Souz a, estado civil soltei-
ro, profi ssão digitador, nascido em Subdistrito 
Aclimação, São Paulo, SP no dia dezenove 
de setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (19/09/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Solange Teixeira de Souza. 
Isabela Cristiane de Magalhã es Canuto, 
estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, São 
Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil 
novecentos e noventa e quatro (21/03/1994), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Mauricio Damião Ca-
nuto e de Isabel Cristina de Magalhães Ca-
nuto.  (CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)           

Leandro Cecí lio dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(14/09/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Júlio Cecílio dos Santos e de Francisca de 
Souza Santos. 
Carolina Santiago Rodrigues, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de seleção, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (25/09/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Rodrigues e de Sonia Regina Bastos 
Santiago Rodrigues. 

Giovanne Gomes Dutra, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Coroatá, MA no dia seis de março de mil no-
vecentos e oitenta (06/03/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Gilberto Faustino Dutra e 
de Maria de Deus Gomes. 
Sandra Mara Pereira, estado civil divor-
ciada, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em Ampere, PR no dia seis de ja-
neiro de mil novecentos e setenta e quatro 
(06/01/1974), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Homero Dias Pereira e de Nilza Maria da 
Silva Pereira. 

Marcelo Pez z utti, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte de maio de mil no-
vecentos e setenta e três (20/05/1973), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Vitorio Pezzutti e de 
Suely Garcia Pezzutti. 
Sandra Aparecida Marinho, estado ci-
vil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Xambrê, PR no dia treze de feverei-
ro de mil novecentos e setenta e quatro 
(13/02/1974), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha 
de Selvino Lopes Marinho e de Ana Maria 
dos Santos Marinho. 

Renato Luiz  Coelho Barbosa, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (16/02/1994), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Reinaldo Coelho Barbosa e de Luzia 
Coelho Barbosa. 
Estephany  Ferreira Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão dentista, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia seis de novembro de mil 
novecentos e noventa e sete (06/11/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Adeilson Ferreira 
da Silva e de Angela Maria da Silva. 

Cí cero Elano Mauricio, estado civil sol-
teiro, profi ssão pintor automotivo, nascido 
em Juazeiro do Norte  (Reg. Assaré, 1º Ofí-
cio), CE no dia vinte e um de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (21/06/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Maria Mauricio 
Filha. 
Andressa Pereira Santos, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no dia 
sete de junho de mil novecentos e noventa 
e três (07/06/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Roberto dos Santos e de Geralda 
Pereira da Penha Santos. 

Alecsandro Cintra Abdalla, estado ci-
vil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
sete (19/09/1977), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Abdulla Abdalla e de Vera Lucia Cintra 
Abdalla. 
Fabiane Milsoni Saliba, estado civil sol-
teira, profi ssão fonoaudióloga, nascida em 
Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP no 
dia primeiro de abril de mil novecentos e 
oitenta e dois (01/04/1982), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Felicio 
Calil Saliba e de Sueli Milsoni Saliba. 

Fernando Henriq ue de Carvalho, es-
tado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo  (Reg. Subdistrito 
Vila Maria), SP no dia vinte e cinco de 
março de mil novecentos e setenta e nove 
(25/03/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Benedito de Carvalho e de Geralda Alves 
de Sousa. 
Bianca Tavares de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão médica veterinária, 
nascida em Subdistrito Vila Nova Cacho-
eirinha, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e noventa e 
três (26/03/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Zaldivar Tavares de Lima e de Valdelice 
dos Santos Lima.

Marcos Felicio Andrade, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia sete de dezembro de mil no-
vecentos e sessenta e seis (07/12/1966), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Athayde An-
drade e de Cecilia Datrino Andrade. 
Simone Bertuccelli, estado civil divorcia-
da, profi ssão bancária, nascida em Sub-
distrito Liberdade, São Paulo, SP no dia 
quatorze de setembro de mil novecentos e 
setenta e um (14/09/1971), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Irineu Bertuccelli e de Maria 
das Graças Bertuccelli. 

Johny  Kew lly  Sampaio Reinaldo, esta-
do civil solteiro, profi ssão analista de ga-
rantia, nascido em São Roque, SP no dia 
vinte e um de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (21/10/1995), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Benedito Carvalho Rei-
naldo e de Rosa Sampaio Marques. 
Priscila Aparecida Sanches, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (24/02/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Carlos San-
ches e de Marilda Santana Sanches. 

José Marin Gasq uez , estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentado, nas-
cido em Herculândia, SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e qua-
renta e quatro (12/08/1944), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Marin 
Viscaino e de Maria Gasquez Marin. 
Jacira de Oliveira, estado civil sol-
teira, profi ssão aposentada, nascida 
em Distrito de Bela Floresta, Pereira 
Barreto, SP no dia trinta e um de julho 
de mil novecentos e quarenta e seis 
(31/07/1946), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Mauro de Oliveira e de Maria 
Idá de Oliveira.  (CONVERSÃO DE 
UNIÃO ESTAVEL)  

Rodrigo de Souz a Camarero, estado 
civil solteiro, profi ssão militar, nascido 
em Guarulhos, SP no dia sete de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (07/02/1992), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Carlos Alberto Camarero 
e de Helena Silverio de Souza Ca-
marero. 
Fernanda Rodrigues Florenç o, esta-
do civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trin-
ta e um de agosto de mil novecentos e 
noventa (31/08/1990), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Marcelo Florenço e 
de Simone Rodrigues Florenço. 

Alex  Arcanj o dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de julho de mil novecentos e 
noventa e três (25/07/1993), residente 
e domiciliado em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP, fi lho de Aduilso Arcan-
jo dos Santos e de Marlene Ribeiro 
dos Santos. 
Beatriz  Candido Faustino, estado ci-
vil solteira, profi ssão estudante, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de março de mil novecentos e 
noventa e quatro (22/03/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Adilson 
Faustino e de Liliane da Penha Can-
dido Faustino. 

Ez eq uiel Diocesano Gonç alves, 
estado civil divorciado, profi ssão vigi-
lante, nascido em Guarulhos, SP no 
dia sete de outubro de mil novecen-
tos e oitenta (07/10/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Dio-
cesano Gonçalves e de Irací Narciso 
Gonçalves. 
Eliane Cristina Lima dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida em Guarulhos, SP no 
dia primeiro de dezembro de mil nove-
centos e noventa e dois (01/12/1992), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Ma-
noel Gomes dos Santos e de Elza de 
Moura Lima Gomes dos Santos. 

Henriq ue Pedro da Silva Jú nior, estado 
civil solteiro, profi ssão repositor, nas-
cido em Santo André (Reg. 1º Sub-
distrito de Guarulhos), SP no dia seis 
de abril de mil novecentos e noventa 
e cinco (06/04/1995), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Henrique Pedro da 
Silva e de Maria Tenório da Silva. 
Beatriz  Rodrigues de Sousa, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e no-
venta e nove (30/12/1999), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Nivaldo Cae-
tano de Sousa e de Maria Domingas 
Rodrigues de Jesus. 

Fá bio Alex andre Piacente, estado civil 
divorciado, profi ssão funcionário pú-
blico municipal, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e sete de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e um 
(27/12/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Alberto Piacente e de 
Cacilda Friciana Piacente. 
Caroline Barros Marq ues, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de vendas, 
nascida em Subdistrito Aclimação, 
São Paulo, SP no dia primeiro de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e 
dois (01/02/1982), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Roberto Marques 
e de Zilma Maria de Barros Marques. 

Thiago Barbosa de Queiroz , estado 
civil divorciado, profissão policial mi-
litar, nascido em São Paulo (Vila Ma-
riana), SP no dia vinte e sete de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e três 
(27/07/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Adalberto Lima de Queiroz e 
de Edna Barbosa de Queiroz. 
Cí ntia dos Santos Pires, estado 
civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo 
(Santana), SP no dia dez de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(10/01/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Paulo dos Reis Pires e de 
Raimunda Monica dos Santos Pires. 

Ronaldo Sobeldi Rohdt, estado 
civil divorciado, profissão mecânico 
industrial, nascido em Porto Ale-
gre, RS no dia quatro de julho de 
mil novecentos e sessenta e quatro 
(04/07/1964), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Orcil Freitas Rohdt e de So-
nia Teresa Sobeldi Rohdt. 
Sueli Aparecida Freitas, estado 
civil divorciada, profissão professo-
ra, nascida em Guarulhos, SP no 
dia sete de maio de mil novecen-
tos e sessenta e um (07/05/1961), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Osvaldo Freitas e de Wilma de Ca-
margo Freitas. 

Geovane Mateus Santos Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dois de março de mil 
novecentos e noventa e sete (02/03/1997), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Pedro da Silva 
e de Alzenir Bezerra dos Santos da Silva. 
Cibele Andrade Santos, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e noventa e nove 
(24/05/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Rui Gomes dos Santos e de Solange Ricci 
de Andrade. 

Má rcio Candido da Silva, estado 
civil divorciado, profissão operador 
de empilhadeira, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia cinco de maio de mil 
novecentos e oitenta (05/05/1980), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Faustino Candido da Silva e de Regi-
na do Carmo Raymundo. 
Roberta dos Santos Pereira, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nas-
cida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Vila Maria), SP no dia trinta de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (30/09/1987), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Jose Batista Perei-
ra e de Cleusa dos Santos Pereira. 

Viní cius Franç a Santos, estado ci-
vil solteiro, profissão estagiário em 
automação industrial, nascido em 
São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia três de maio 
de mil novecentos e noventa e seis 
(03/05/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Alexandre França Moreira e 
de Jossiane Carla Santos. 
Karollini Carvalho dos Santos, 
estado civil solteira, profissão es-
teticista, nascida em Barueri (Reg. 
1º Subdistrito de Guarulhos), SP no 
dia sete de agosto de mil novecen-
tos e noventa e nove (07/08/1999), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Edilson Silva dos Santos e de Ana 
Lucia de São Leão Carvalho. 

Eduardo Galvã o Queiroz , estado 
civil solteiro, profissão programador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
nove de julho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (09/07/1984), resi-
dente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Ro-
dolfo Galvão de Queiroz e de Leide 
Aparecida Queiroz. 
Vanessa Bernardes Teix eira, esta-
do civil solteira, profissão nutricio-
nista, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e dois de maio de mil nove-
centos e oitenta e seis (22/05/1986), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Wilson Manoel Teixeira e de Maria 
Aparecida Bernardes Teixeira. 

Marcio Roberto Lescova Laino, 
estado civil solteiro, profissão me-
cânico de automóveis, nascido em 
Subdistrito Casa Verde, São Paulo, 
SP no dia vinte de julho de mil nove-
centos e oitenta e dois (20/07/1982), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Miguel Laino Neto e de Cleusa Les-
cova Laino. 
Evely n Neri de Almeida, estado ci-
vil solteira, profissão professora de 
educação infantil, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e oito de junho 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/06/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Carlos Neri de Almeida e de 
Aminaildes Neri de Almeida. 

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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presente para ser 
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Hugo Oliveira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Santana, SP no dia qua-
torze de novembro de mil novecentos 
e noventa e três (14/11/1993), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Celio Daniel da 
Silva e de Maria José Oliveira da Silva. 
Fernanda Barreiro Ataides, estado ci-
vil solteira, profi ssão advogada, nasci-
da em Guarulhos (Reg. Subdistrito Mo-
óca, São Paulo), SP no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (29/06/1995), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Adailton Ataides Silva 

Vandson Aparecido de Freitas Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão vigilan-
te, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatro de abril de mil novecentos e 
oitenta e cinco (04/04/1985), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Severino José 
da Silva e de Solange de Freitas. 
Andresa dos Santos Moreira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, SP no 
dia quatro de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (04/04/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Mauricio Moreira e 
de Jacira Nunes dos Santos. 

Josevan Soares da Costa, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Poço Redondo, 
Estado de Sergipe (Reg. Pedro Alexan-
dre, Estado da Bahia) no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e setenta e 
nove (17/05/1979), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Cícero Soares da Costa e 
de Maria de Fátima Gomes de Souza. 
Maria Cristina Santos de Oliveira, 
estado civil divorciada, profi ssão fun-
cionária pública estadual, nascida em 
São Paulo, SP no dia quinze de maio 
de mil novecentos e sessenta e três 
(15/05/1963), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Helio Alves de Oliveira e de Ana 
Maria dos Santos de Oliveira. 

Luis Henriq ue Secundes, estado civil 
solteiro, profi ssão militar, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (26/09/1995), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Gildemar Macedo Se-
cundes e de Mirian Mariano Secundes. 
Thalita Campos de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
sete (28/08/1997), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Ezequiel Correia de Lima e 
de Vania Aparecida Campos de Lima. 

Viní cius Henriq ue Silva Fernandes, 
estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista administrativo, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de julho 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/07/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Bonifácio Fernandes e de 
Nilza da Silva. 
Érik a Martiniano Brito, estado civil 
solteira, profi ssão analista administra-
tivo, nascida em São Paulo, SP no dia 
onze de julho de mil novecentos e no-
venta e quatro (11/07/1994), residente 
e domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP, fi lha de Jeonar Marti-
niano Brito e de Francisca Elielza Ro-
cha Pimenta. 

Lucas Oliveira Ramos, estado civil 
solteiro, profi ssão aut nomo, nas-
cido em Paramirim (Reg. Ibipitanga), 
BA no dia três de abril de mil novecen-
tos e noventa e cinco (03/04/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Marta 
Oliveira Ramos. 
Rafaela Medeiros de Souz a, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e sete de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (27/01/1988), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Eugênio 
de Souza e de Ione Medeiros da Silva.

 Paulo Nunes da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão microempresário, nasci-
do em Coremas, PB no dia vinte e nove 
de maio de mil novecentos e setenta e 
cinco (29/05/1975), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Pedro Nunes da Silva e de Iza 
Alves de Araújo Nunes. 
Daniele Gomes Teix eira, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de vendas 
sênior, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e sete de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (27/12/1986), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Arlindo Car-
los Teixeira e de Tania Aparecida Gomes 
de Lima. 

Bruno Satoshi Adati, estado civil solteiro, 
profi ssão dentista, nascido em Subdistri-
to Jardim Paulista, São Paulo, SP no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (18/11/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hi-
roshi Adati e de Elza Sumie Nagao Adati. 
Keila Naomi Taguchi, estado civil solteira, 
profi ssão dentista, nascida em Guarulhos, 
SP no dia cinco de outubro de mil nove-
centos e noventa (05/10/1990), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Ricardo Ta ashi Taguchi 
e de Cintia Mayumi Shima Taguchi. 

Émerson Morais da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(27/04/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Geraldo Nazario da Silva e de Cleusa Ru-
fi no de Morais. 
Michele Vitorino Alves, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia dezesseis de março de 
dois mil (16/03/2000), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcio Vitorino de Carvalho e de 
Nilzete Alves Guimarães. 

Arnaldo Andrade Correia, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Rio do Pires, BA no dia dois de de-
zembro de mil novecentos e setenta e um 
(02/12/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Almir dos Santos Correia e de Salviana 
Rosa Correia. 
Valdirene Maria Correia, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em Rio do Pires, BA no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (26/03/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Joaquim Alves Correia e de Ana Rita 
Correia. 

Alex  Sander da Silva Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão gerente, nascido em 
Santana do Ipanema (Reg. Vila Limoeiro, 
Pão do Açúcar), AL no dia vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (22/11/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luciano dos Santos e de Eliane da Sil-
va Santos. 
Ana Paula Brito de Jesus, estado civil 
solteira, profi ssão gerente, nascida em 
Macarani, BA no dia trinta de abril de mil 
novecentos e setenta e oito (30/04/1978), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Genádio Brito 
Alves e de Maria de Jesus. 

Ailton Firmino da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Passa Quatro-MG, (Reg. 1º Subdistrito 
de Guarulhos-SP) no dia dezessete de 
janeiro de mil novecentos e cinquenta e 
oito (17/01/1958), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Francisco Firmino da Silva Filho e de 
Maria Iraci da Silva. 
Véra Lúcia da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em ma-
ruí  ( Reg. Tubarão), SC no dia vinte e oito 
de julho de mil novecentos e sessenta e 
seis (28/07/1966), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de João Sabino da Silva e de Abigail Sady 
da Silva. 

Bernhard Dö ring, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em Be-
c endorf-Neindorf, Alemanha no dia dois 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
dois (02/02/1972), residente e domiciliado 
em M hlhausen, Estado Turíngia (Th rin-
gen), Alemanha, fi lho de Wolfgang Fritz 
Junge e de Hannelore Junge. 
Ana Paula Ferreira, estado civil divorcia-
da, profi ssão gerente comercial, nascida 
em São Paulo, SP no dia sete de agos-
to de mil novecentos e setenta e sete 
(07/08/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Eleni Maria Ferreira. 

Helio Curralo Junior, estado civil divor-
ciado, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo, SP no dia dezenove de 
junho de mil novecentos e setenta e um 
(19/06/1971), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Helio Curralo e de 
Leila Curralo. 
Fabiana da Silva, estado civil divorcia-
da, profi ssão securitária, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(28/05/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Lorival Barbosa da Silva e de Francisca 
Raimundo da Silva. 

José Cleiton Lopes Monteiro, es-
tado civil solteiro, profissão operador 
de logística, nascido em Palmares, 
Estado de Pernambuco (Reg. 1º Sub-
distrito de Guarulhos-SP) no dia seis 
de maio de mil novecentos e noventa 
e oito (06/05/1998), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Jose Luiz Monteiro 
da Costa e de Ronicleide Lopes Pos-
sidônio. 
Camila Fernandes Oliveira, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um 
de agosto de dois mil (21/08/2000), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Emerson Herculano de Oliveira e de 
Elisete Fernandes. 

Robson Magno Dantas do Amaral, 
estado civil solteiro, profissão técnico 
em eletrônica, nascido em Picuí (Reg. 
Frei Martinho), PB no dia primeiro de 
dezembro de mil novecentos e se-
tenta e seis (01/12/1976), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Olavo Dantas 
e de Maria da Luz do Amaral Dantas. 
Regina Almeida de Oliveira, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ilhéus (Reg. 1º Ofício), BA no dia 
oito de setembro de mil novecentos e 
sessenta e quatro (08/09/1964), re-
sidente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de João 
Alves de Oliveira e de Inacia Souza 
Almeida. 

José Adeilton Crispim de Aguiar, 
estado civil solteiro, profissão ajudan-
te geral, nascido em Murici, AL no dia 
trinta e um de maio de mil novecentos 
e oitenta e quatro (31/05/1984), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Benedito 
Crispim Luciano e de Luzinete Cris-
pim de Aguiar. 
Solaine parecida Soares da Sil-
va, estado civil divorciada, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP 
no dia trinta de junho de mil novecen-
tos e oitenta e dois (30/06/1982), re-
sidente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de João 
Antonio da Silva e de Maria Aparecida 
Soares. 

Leonam Otiz  Lopes Marq ues, esta-
do civil solteiro, profissão ajudante de 
produção, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte de dezembro de mil nove-
centos e noventa e seis (20/12/1996), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Manoel José de Oliveira Marques e 
de Elza Lopes da Silva. 
Beatriz  Rocha Macedo, estado ci-
vil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo (Reg. Guarulhos), 
SP no dia vinte e nove de setembro 
de mil novecentos e noventa e oito 
(29/09/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Josenilson Macedo Pereira e 
de Ermila Maria da Rocha. 

Valdinei Franç a Silva, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de servi-
ços gerais, nascido em Itaquara, BA 
no dia vinte e quatro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(24/12/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Valmir Jesus da Silva e de Ire-
ne de Jesus França. 
Rebeca Marcelino dos Santos, esta-
do civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Jequié (Reg. 
1º Ofício), BA no dia quatorze de no-
vembro de mil novecentos e noventa 
e nove (14/11/1999), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de João Marcelino 
dos Santos e de Elizabeth Barbosa 
Santos. 

Getulio Zambuz i, estado civil soltei-
ro, profissão empresário, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
e um (23/11/1981), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Waldomiro Zambuzi 
e de Sebastiana Mussato Zambuzi. 
Carolina Castaldeli, estado civil sol-
teira, profissão gerente de operações, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de novembro de mil nove-
centos e oitenta e sete (23/11/1987), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Francisco Carlos Castaldeli e de Mar-
lene Forlim Castaldeli. 

Douglas Marq ues Silverio, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico instala-
dor, nascido em Guarulhos, SP no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (06/01/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Osvaldo Silverio e 
de Alminda Marques Brito Silverio. 
Jaq ueline Silva Farias, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de te-
lemar eting, nascida em São Paulo 
(Reg. Subdistrito Mooca), SP no dia 
vinte e nove de junho de mil nove-
centos e oitenta e oito (29/06/1988), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Victor 
Souza Farias e de Iseneide Alaide da 
Silva Farias. 

José Claudivan da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de produção, 
nascido em Colonia Leopoldina, AL no 
dia trinta de novembro de mil novecentos 
e oitenta e um (30/11/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Maria Lenilda da Silva. 
Camila Xavier Godinho, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e nove (26/02/1989), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Benedito Godi-
nho e de Maria Sônea Xavier Godinho. 

Geovani José da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de máquinas, 
nascido em Distrito de Guaianases, São 
Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil 
novecentos e oitenta e dois (30/08/1982), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Abílio 
Filho e de Quitéria da Silva Costa. 
Jane Maniuc Barbosa, estado civil sol-
teira, profi ssão orçamentista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia seis de abril de mil 
novecentos e setenta e sete (06/04/1977), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Pires 
Barbosa e de Helena Maniuc Barbosa. 

Rodrigo Guimarã es Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão inspetor de qualidade, 
nascido em Subdistrito Butantã, São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e nove (29/01/1989), resi-
dente e domiciliado em Embu das Artes, SP, 
fi lho de José Rodrigues Pereira e de Floraci 
Guimarães da Silva. 
Adriene de Oliveira Guimarã es, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Teixeira de Freitas, BA no dia quatro de 
julho de mil novecentos e noventa e um 
(04/07/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Joaquim Guimarães e de Arlete Morais 
de Oliveira Guimarães. 

Paulo de Barros Santana, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia seis de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (06/02/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Manoel Neves San-
tana e de Dorcelina Maria de Barros. 
Marta Garcia Antiq ueira, estado civil di-
vorciada, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Guarulhos, SP no dia seis de 
maio de mil novecentos e setenta e nove 
(06/05/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Milton Garcia Antiqueira e de Nair Maria de 
Jesus. 

Ruan Vieira da Gama, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente contábil, nascido em 
São Paulo (Reg. subdistrito Lapa), SP no dia 
sete de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (07/03/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marinalva Vieira da Gama. 
Laí s Barbosa da Silva Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão aprendiz administrativo, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito Vila 
Guilherme), SP no dia treze de agosto de mil 
novecentos e noventa e oito (13/08/1998), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Fernando Fer-
reira Júnior e de Simone Barbosa da Silva 
Ferreira. 

José Antonio Rodrigues Jú nior, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Guarulhos, SP no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e 
seis (05/02/1976), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Antonio Rodrigues e de Niltes Ro-
drigues. 
Priscila Simberg, estado civil solteira, pro-
fi ssão administradora, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e dois de novembro de 
mil novecentos e oitenta e um (22/11/1981), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Milton Simberg e de 
Maria Edineusa Fernandes Simberg. 

Jesus Camiloto Montez i Jú nior, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(23/07/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jesus Camiloto Montezi e de Genilda Alves 
Albuquerque Montezi. 
Camila Angélica Silvestrini Sanches, 
estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quinze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(15/01/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sidney Sanches e de Regina Maria Silves-
trini Sanches. 

Má y ron Mak oto Osak o, estado civil soltei-
ro, profi ssão eletricista de manutenção, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de setembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (22/09/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Sergio azuya Osa o e de Sandra de 
Moraes Osa o. 
Keroly ne Bez erra de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida em 
Natal (Reg. Igapó), RN no dia quinze de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/01/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ledemar Bezerra de Araújo e de Aurélia 
Lago de Oliveira. 

Fernando Lopes Dini, estado civil sol-
teiro, profi ssão auditor noturno, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/08/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Arnaldo Dini e de Valéria Lopes Dini. 
Leticia Mira Borris, estado civil solteira, 
profi ssão analista de mar eting, nascida em 
Umuarama, PR no dia quinze de julho de mil 
novecentos e noventa e três (15/07/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Balbino Borris e 
de Alice Rodrigues Mira Borris. 

Matheus Leã o Rocha, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de expedição, nascido em 
Guarulhos, SP no dia onze de outubro de mil 
novecentos e noventa e quatro (11/10/1994), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Elias Luiz da Rocha 
e de Helane Leão Ribeiro. 
Janaína Aparecida Silva do Nascimento, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora 
interna, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (23/09/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Givanildo Vieira do Nasci-
mento e de Maria Aparecida da Silva. 

Mik e Santos Guimarã es, estado civil sol-
teiro, profi ssão manobrista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta de junho de mil 
novecentos e noventa e seis (30/06/1996), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Gerson Bispo Gui-
marães e de Marcia Aparecida dos Santos. 
Wanessa Alves de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão produtora de eventos, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e noventa e 
nove (16/03/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Walter Marcelo Aquino de Oliveira e de 
Josemeire Alves de Oliveira. 

José Ferreira de Souz a, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em Belo 
Jardim, PE no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e setenta e seis (20/10/1976), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Lourival Ferreira de 
Souza e de Maria da Conceição de Souza. 
Adriana Leite da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de logística, nascida em 
Patos, PB no dia vinte e nove de dezembro 
de mil novecentos e oitenta (29/12/1980), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Damião Nunes da 
Silva e de Elizecy Leite da Silva. 

Maicon Douglas Martins dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e nove (06/01/1999), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcilio Pereira dos Santos e de Fabiana de 
Melo Martins. 
Thay na Ribeiro da Silva Lá z aro, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos e noventa e oito 
(24/07/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gilmar Batista Lázaro e de Lucilene Ribeiro 
da Silva. 

Raphael Gargiulo Caggiano, estado ci-
vil solteiro, profi ssão médico, nascido em 
Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e três (18/09/1983), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Heitor Caggiano e de Eneide 
Gargiulo Caggiano. 
Ísis Fernanda Rodrigues Reis, estado 
civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(02/02/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Roberto Reis e de Iara Rodrigues 
Garcia Reis. 

Patrick  Genilson de Paula Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, 
nascido em Subdistrito Saúde, São Paulo, 
SP no dia doze de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e um (12/01/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Genilson Joventino da Silva 
Santos e de Vanda Aparecida de Paula. 
Luciana Cristina dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de vendas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia oito de 
junho de mil novecentos e noventa e um 
(08/06/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Mauricio dos Santos e de Tânia Cris-
tina dos Santos. 
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Bater ou Correr

Minhas Adoráveis
Ex-Namoradas

Globo, 13h59 
Shanghai Noon. 
EUA. Comédia. Di-
reção Tom Dey. 
Com Jackie Chan, 
Owen Wilson. Chon 
Wang é um guarda 
imperial chinês que 
é enviado aos Esta-
dos Unidos quan-
do a princesa Pei 

Pei é sequestrada. 
Quando Chon se 
perde do grupo de 
resgate, logo rece-
be a ajuda de um 
atrapalhado assal-
tante de trens. A 
dupla vai enfrentar 
diversos perigos a 
fim de salvar a prin-
cesa.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 48

ZCC
UNICORNIOS
MSMELO
BASTIDORES

UIVOSANT
DAOSSARIO

ROLIMÃTVB
SOCIOLOGOS
PNLDEDE
AAETERES
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DESTITUIDOS
SIAMESISO

O homena-
geado de

20/11
(Hist.)

"Rodo-
viária", 
em PRF

(?) Mata
Atlântica,

ONG
ecológica

Lendária
ilha da
espada

Excalibur

"Música",
em MPB

Pão 
de (?),

massa de 
rocambole

(?) 
Marino, 

microesta-
do europeu

Tomo
(abrev.)

O espírito
que

atormenta
(Espirit.)

Dante
Alighieri,

poeta
italiano

Urna para 
esqueletos,
em cemi-

térios
Forma do 

movimento
do cavalo,
no xadrez

Micro-
organis-

mos pato-
gênicos

Alimento
do peixe
cascudo
(Biol.)

Embarca-
douros de
estações
de trem

Sede da
Olimpíada
de 1996
(EUA)

Primeira
opção da
múltipla
escolha

(?) 
Viagem,
praia de
Recife

Prefixo 
de "neo-
logismo":

novo

(?) Caval-
canti,
pintor

brasileiro

Como
gosta de
viver o
eremita  

Raça 
de gato de
olhos azuis

Órgão que
padroniza
normas téc-
nicas (sigla)

Unidade
de medida
para quan-

tificar
átomos e
moléculas

(Quím.)  

Exone-
rados  

Práticas
de mata-
douros

"(?) é uma vergonha",
bordão de Bóris Casoy

Profissio-
nais como

Betinho

Carrinho
rústico de 
brinquedo,

feito de
madeira

Cavalos 
mitológi-
cos como
Ventania,
de She-Ra

Número
(abrev.)

Ala da escola de samba que dá
as boas-vindas ao público 

Voz choro-
sa do cão 

Áreas
próximas
ao palco,
invisíveis
ao público

Vila (?), bairro
residencial de SP

(?) Chebbi, conjunto 
de dunas do Saara

Forma o
granizo
Sul, em

espanhol 

Meus, 
teus e (?):

nossos

Compostos
como o

etoxietano
(Quím.)

Documen-
to pago

pelo MEI
(sigla)

Turma (Gram.)

"Hóspede" do berçário
da maternidade

3/das — ede — erg — iso — san — sur. 6/avalon. 10/unicórnios.

[ novelas ] 

virgem

Você terá que 
tomar algumas deci-
sões radicais. Você 
tem pensado nisso 
há um bom tempo 
e agora chegou a 
hora. As emoções 
negativas gastam sua 
energia. Você precisa 
fazer algo concreto e 
bem sucedido.

O dia parece estar 
em movimento rápido. 
Você vai ter que se 
movimentar, mas isso 
vai ser satisfatório. 
Uma discussão com 
pessoas experientes 
talvez provará que 
seus excessos são 
prejudiciais.

Você vai receber uma 
boa notícia. Seu humor 
será uma das determina-
ção para alcançar seus 
objetivos, então preste 
atenção nele. Correr ris-
cos vai aumentar a sua 
moral. Na frente física, 
você se beneficiaria de 
beber mais líquidos a fim 
de purgar os seus rins.

As mudanças 
que acontecerão 
hoje abrirão portas 
para você, então 
mantenha os ouvidos 
abertos! Você instinti-
vamente vai ouvir as 
necessidades do seu 
corpo de maneira 
certa. 

Sua casa ou questões 
ligadas ao lugar onde 
mora serão essenciais 
hoje. Tome cuidado para 
não exagerar fisicamen-
te. Você precisa relaxar 
para ser capaz de redire-
cionar o foco para seus 
objetivos básicos.

Você vai notar muito a 
falta de sensibilidade e 
verá claramente através 
dos jogos de certos indi-
víduos. Você se benefi-
cia de uma mudança de 
energia e isso refletirá 
no seu interior. Tenha 
isso em perspectiva!

Seria bom simples-
mente desfrutar dos 
prazeres oferecidos hoje 
sem se sentir culpado. 
Você tem uma maior 
sensação de força inte-
rior e está cada vez mais 
em forma, o que é ideal 
para seguir em frente 
com tarefas práticas ou 
domésticas.

Deixe-se guiar pela 
sua intuição. Ela não 
vai lhe decepcionar, 
apenas se faça as 
perguntas certas. 
Você poderia fazer 
algumas mudanças 
nos seus hábitos 
alimentares para 
ter equilíbrio. É o 
momento ideal para 
começar uma dieta.

A sorte está do seu 
lado para remover 
uma preocupação que 
você tem desde o mês 
passado. O ritmo atual 
o está levando a fazer 
coisas demais. Você 
deve pensar em relaxar 
totalmente quando final-
mente tiver chance.

Sua alegria de viver 
lhe permitirá obter al-
guma distância de suas 
preocupações, mas 
uma questão impor-
tante, eventualmente, 
surgirá. Você vai preci-
sar relaxar mentalmente 
depois de hoje, mas 
não há necessidade de 
ser exigente.

Sua teimosia ex-
trema pode levá-lo a 
um beco sem saída. 
Pense muito antes de 
falar. Você corre risco 
de pegar um resfria-
do. Por isso, proteja-
-se contra o vento, o 
ar-condicionado, etc.

Seu estado de ânimo 
será dinâmico. Suas 
ações estão em sintonia 
com o seu ego básico 
e isso o torna dinâmico 
hoje. Você está inunda-
do com uma sensação 
de bem-estar! Você terá 
maior influência sobre 
os outros, mas não 
abuse.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Gabriela avisa 
a Marcelo que 
também se demitiu. 
Tito reage com 
cansaço ao saber 
que Nina marcou 
um novo show. 
Talíssia canta para 
Amanda e todos se 
emocionam. Kavaco 
encontra uma lista 
de desejos escrita 
por Amanda. Nina 
recebe o convite 
para um grande 
show, e Tito tenta 
disfarçar o desâ-
nimo.

Espelho da Vida
Letícia pede que 

Daniel se prepare 
para o que pode 
descobrir em sua 
viagem ao Brasil. 
Otávio afirma a Au-
gusto e Hildegard 
que pode ajudar 
Danilo. Lenita 
insinua em tom de 
brincadeira, que 
Isabel pode ser a 
responsável pelo 
desaparecimento 
de Cris. Daniel 
incentiva Letícia a 
aceitar o convite 
para o seminário no 

Brasil.  

Verão 90
Vanessa pensa 

em se vingar de 
Jerônimo. João 

tranquiliza Manuela, 
que está preocu-
pada com o fato 
de o namorado ter 
procurado Vanessa. 
Fausto avisa à fa-
mília Ferreira Lima 
que não haverá 
acusação contra 
Quinzinho. Janaína 
implora para que 
Jerônimo ajude 
João. 

O Sétimo Guardião
Gabriel decide 

falar com Luz. 
Sampaio vê Murilo 
deixando o quarto 
de Valentina. Ada-
mastor se preocupa 
com Stella, e Ara-
nha sente ciúmes. 
Júnior desiste de 
entrar no cabaré. 
Gabriel procura Luz, 
e os dois acabam 
se beijando. Marcos 
Paulo garante que 
Gabriel pode con-
fiar em Mattoso. 

Jesus
Jesus fica triste 

por saber que Jeru-
salém será destruí-
da. Ele vai entrando 
na cidade e muitas 
pessoas vão esten-
dendo suas vestes 
pelo caminho, 
outras colocam 
ramos de árvores, 
espalhando-os pelo 
chão, formando 
um colorido tapete 
para Ele passar.

As Aventuras 
de Poliana

Sérgio vai jogar 
videogame e des-
cobre que seu jogo 
que estava salvo 
sumiu, ficando 
furioso. O clubinho 
MaGaBeLo tenta 
brincar com um 
jogo de tabuleiro 
misterioso encon-
trado na casa de 
máquinas. Vini 
prepara um jantar 
especial para que 
seus pais se recon-
ciliem. Luísa conta 
sobre a declaração 
de Marcelo para 
Joana e Claudia. 
Poliana reza por 
João. 

Teresa
Arthur diz a Tere-

sa que consultarão 
com os melhores 
médicos e com cer-
teza ela conseguirá 
voltar a caminhar. 
Joana pergunta a 
Aurora se ela está 
segura de que é 
uma boa decisão se 
casar com Martin, 
ela responde que 
sim, pois Mariano 
jamais deixará de 
amar Teresa. 

 

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

Globo, 0h25 
Ghosts Of Girlfriends 
Past. EUA. Comédia. 
Direção Mark Waters 
Com Michael Dou-
glas; Jennifer Garner. 
Connor Mead é um 
fotógrafo de celebri-
dades que coleciona 
ex-namoradas. Acre-
ditando que a vida 
serve apenas para 
se divertir e namorar, 
Connor não entende 
como alguém pode 
ter um relacionamen-

to duradouro. Quan-
do seu irmão Paul se 
casa, ele reencontra 
Jenny Perotti, a única 
mulher pela qual real-
mente se envolveu. À 
noite, ele recebe a vi-
sita do tio Wayne, um 
playboy dos anos 70, 
que lhe diz que rece-
berá a visita dos fan-
tasmas de três ex-
-namoradas. Através 
delas, Connor perce-
be as falhas de seus 
relacionamentos.
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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

265m2, Prox. Estrada Guarulhos 
Nazaré, 4dorm(1suite), sala, sala 
de jantar, coz planejada, quintal 

amplo, churra, 4vgs, 3wc.
R$700.000,00 (Aceita 

Financiamento)
Cod.2099

64m2, Prox. Zoológico, 
2dorm(suíte), sala, coz, 2wc, 

área de serviço, moveis 
planejados, lazer completo, 
1vg. R$385.000,00 (Aceita 

Financiamento)

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 �nanciamento)

Cod.1841

semi-mobilhada!, 2dorm 
(1suite), sala 2 ambi, coz, 
2 vagas cobertas, área de 

serviço piso laminado
R$1.600,00 + IPTU (Deposito, 

Fiador, Seguro Fiança
Cod.2043

Sobrado
Cidade Jardim Cumbica

175 m2, Prox. Av. Monteiro Lobato, 
3 Dorm (1suite), sala ampla, coz 
planejada, área de serviço 2 vg 

cobertas, portão aut. R$2.000,00 
+ IPTU (Fiador, Deposito, Seguro 

Fiança) Cod.2069

Casa Térrea
120m2, Prox. Escola Roberto 

Hipólito Da Costa, 2dorm, sala, 
copa, coz, 1wc, Edícula com 

3amb, 1wc
R$420.000,00(Estuda Permuta 

em imóvel menor valor)
Cod.1983

Apartamento
Picanço

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

sala, coz, 1 vaga, área 
de serviço. R$ 1.100,00 + 

IPTU(Deposito, �ador, seguro 
�ança) Cod.1525

Apartamento
Vila Moreira

69m2, Prox. Unimed 
Guarulhos, 3dorm, sala, 
coz, 2wc, lazer completo

R$350.000,00 (aceita 
�nanciamento)

Cod.2081

Salão Comercial
Jardim Cumbica

165 m2, Prox. Base Aérea 1 
banheiro, pé direito 4 metros.
R$2.500,00 + IPTU (Aceita 

Fiador, Seguro Fiança)
Cod.2071

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 

Finan) Cód. 1868

Apartamento
Vila Galvão

60m2, Prox. ao Esporte Club 
Vila Galvão, 2dorm, sala, coz, 
1vg coberta, área de serviço
R$1.500,00 + IPTU (Deposito, 

Fiador, Seguro Fiança)
Cod.1654

Casa Térrea
Cidade Parque Brasília
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

Sobrado Inoocop
Prox. ao Bosque Inoocop, 

2dorm, sala, coz, 1wc, 
área de serviço, 

1 vaga, área de serviço. 
R$900.000,00 (Deposito, 

Fiado, Seguro Fiança)
Cod.2044

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

Apartamento
Jardim Testae

84m2, Prox. Av. Faria Lima, 
2 Dorm, sala com sacada, coz, 
1wc, 1 vaga, área de serviço

Lazer Completo! 1.000,00 + cond 
+ IPTU(Deposito, Financiamento, 

Seguro Fiança) Cod.2096

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

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

220m2, Prox. Av. Santos 
Dumont, 1 banheiro
R$5.000,00 + IPTU 
(Estuda Proposta)

Cod.1021

Salão Comercial
AV .Capitão Aviador Walter Ribeiro

SOBRADO 
Inoocop

Apartamento
Jardim Teresópolis

Sobrado
Jd. Santa Clara

Casa Térrea
115m2, Prox. Av. Papa João Paulo I

Salão Comercial 
Cidade JD. Cumbica



www.guarulhoshoje.com.br quinta-feira, 7 de março de 201918



  





 



 

 

 

 


 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 
 
 
 







 
 

 

 






 
 

 

 
 
 
   
 
 

 



  





 



 

 

 

 


 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 
 
 
 







 
 

 

 






 
 

 

 
 
 
   
 
 

 



  





 

  
  
   



 
 
 
 









 



  





 



 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 





     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    



     
         

     

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  





 



        

    



 



  





 































 



www.guarulhoshoje.com.br 19quinta-feira, 7 de março de 2019



  





 



 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 

 
 







 
 

 

 
 
 
 
 
 
 









 



  





 



 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 

 
 







 
 

 

 
 
 
 
 
 
 









 



  





 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 

 



  





 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 
 





 
 

 
 
 





 
 

 
 
 
 

 



  





 





 
 

 
 









 

 



  





 




 













 



www.guarulhoshoje.com.br quinta-feira, 7 de março de 201920

    
      



 
  

       



         
           
          




  

 


 
              
          
         
            
          



   

 

 


 




 



 

  


 


 




 

           

         
 



             



            
 





             
 


 

         
          


           
 


           





          









 

           

         
 

















































          











Motorista enfrenta trânsito intenso 
em rodovias de SP no pós-carnaval

O motorista enfrentou 
trânsito intenso no retorno 
do feriado nas rodovias 
paulistas na manhã desta 
Quarta-Feira de Cinzas, 6. 
Por volta das 11h, o tráfego 
estava lento na Imigrantes na 
subida da serra, do km 56 ao 
km 52, devido ao excesso de 
veículos.

A rodovia Rio-Santos 
registrava tráfego intenso no 
sentido do Guarujá. O tempo 
estava bom e a visibilidade, 

favorável. As rodovias Cas-
tello Branco, Bandeirantes 
e Presidente Dutra também 
estavam com movimento 
intenso na chegada a capital 
paulista. As rodovias Ayrton 
Senna e Carvalho Pinto apre-
sentavam tráfego normal em 
ambos os sentidos. 

O rodízio municipal para ve-
ículos leves e pesados está 
suspenso nesta quarta-feira 
e volta vigorar normalmente 
nesta quinta-feira, 7, para veí-

culos com placas final 7 e 8.
A Quarta-Feira de Cinzas 

será típica de verão no 
Estado de São Paulo. O dia 
começou com sol entre 
nuvens, a temperatura subiu 
rapidamente e fez calor 
ainda pela manhã. À tarde, 
o tempo abafado ajudará a 
formar áreas de instabilidade 
que provocarão pancadas 
de chuva e trovoadas em 
todas as regiões paulistas. 
Há risco novos temporais, 

inclusive sobre a Grande São 
Paulo. Mínima será de 20ºC 
e máxima de 32ºC.

Estas condições devem 
ser observadas até o fim da 
semana. O tempo quente 
e úmido continua também 
na Grande São Paulo e 
a temperatura passa dos 
30°C na capital paulista. As 
pancadas de chuva podem 
ser fortes a partir da tarde 
em todas as regiões do 
Estado de São Paulo.

A Secretaria Estadual 
da Fazenda e Plane-
jamento devolve R$ 
16.212.378,39 a proprie-
tários que tiveram seus 
veículos roubados ou 
furtados em 2018 no 
Estado de São Paulo. O 
reembolso é referente 
à restituição proporcio-
nal do Imposto sobre a 
Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) 
e beneficia os pro-
prietários que haviam 
pago o imposto quando 
ocorreu o crime. O 
primeiro lote já está 
liberado para os pro-
prietários que tiveram 
ocorrências registradas 
no 1º trimestre do ano 
passado.

No total serão credita-
das diferenças relati-
vas a 40.769 veículos, 
distribuídas em quatro 
lotes liberados nos 
meses de março e abril. 

O contribuinte que tiver 
direito à devolução não 
precisa fazer nenhuma 
solicitação. O reem-
bolso é automático, 
já que os sistemas da 
Secretaria de Seguran-
ça Pública e do Detran 
estão integrados ao 
da Fazenda e Planeja-
mento.

Os valores ficarão à 
disposição do proprie-
tário no Banco do Brasil 
durante dois anos e 
obedecerão ao calen-
dário de restituição. 
Após esse prazo a resti-
tuição deverá ser soli-
citada na Secretaria da 
Fazenda e Planejamen-
to. O contribuinte que 
estiver inadimplente 
não poderá resgatar o 
valor enquanto houver 
a pendência, como, por 
exemplo, débitos de 
IPVA de outro veículo 
de sua propriedade.

SP devolve R$ 16 milhões 
de IPVA a proprietários de 
veículos roubados
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Noivo: ELIVELTON DE ANDRADE 
MACHADO Profi ssão: analista de T.I 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 09/03/1997 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ELIVALDO ALMEIDA MACHA-
DO Mãe: SEVERINA ZULMIRA DE 
ANDRADE MACHADO 
Noiva: MARIANA GOMES DE SOU-
ZA Profi ssão: contadora Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
30/04/1997 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ADRIANO DE SOUZA Mãe: JUCE-
LENA GOMES DE SOUZA 

Noivo: MESSIAS TEIXEIRA SALVA-
DOR Profi ssão: auxiliar de produção 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 14/05/1997 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: EDILSON TEIXEIRA CARVA-
LHO Mãe: QUITERIA FERREIRA 
SALVADOR 
Noiva: EMELY ALMEIDA LUCENA 
Profi ssão: auxiliar de RH Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
09/05/1999 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
EMERSON DE LUCENA BEZERRA 
Mãe: MONALISA CARLA ALMEIDA 
DE ARAUJO 

Noivo: DIONES SILVA MACÊDO 
Profi ssão: ajudante geral Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: EUCLIDES 
DA CUNHA UF: BA Data-Nascimen-
to: 15/03/1991 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
DIONISIO PRIMO DE MACÊDO 
Mãe: MARILENE CASCIANO DA 
SILVA 
Noiva: SHIRLEI APARECIDA PI-
NHEIRO Profi ssão: do lar Estado 
Civil: divorciada Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
19/07/1967 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
AGENOR PINHEIRO Mãe: MARIA 
ETERNA DE JESUS PINHEIRO 

Noivo: REINALDO RODRIGUES 
DE CARVALHO Profi ssão: funileiro 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
FLÓRIDA PAULISTA UF: SP Data-
-Nascimento: 06/01/1956 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: RAIMUNDO RODRI-
GUES DE CARVALHO Mãe: MARIA 
ELENA DE CARVALHO 
Noiva: CARLINDA TEIXEIRA LARA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: divorcia-
da Naturalidade: GUAPÉ UF: MG Da-
ta-Nascimento: 26/01/1946 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOSE TEIXEIRA DE AVILA 
Mãe: MANOELA TEIXEIRA LARA 

Noivo: WESLEY MACIEL DA SILVA 
Profi ssão: auxiliar de cargas Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
25/05/1996 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
CICERO GOMES DA SILVA Mãe: 
ALESSANDRA MACIEL DA SILVA 
Noiva: DIONE KELLER DA SILVA 
Profi ssão: vendedora Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SUZANO UF: 
SP Data-Nascimento: 03/07/1995 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: WILLIAN DA 
SILVA Mãe: MARCIA REGINA DA 
SILVA 

Noivo: JEFFERSON ALVES DA SIL-
VA Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
22/01/1987 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ ALVES DE LIMA Mãe: LUCIA 
PEREIRA DA SILVA 
Noiva: DAYANA DOS SANTOS TEI-
XEIRA Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: XIQUE-XIQUE 
UF: BA Data-Nascimento: 11/10/1977 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: RIDELSON 
RODRIGUES TEIXEIRA Mãe: DEJA-
NIRA DOS SANTOS TEIXEIRA 

Noivo: EDMILSON FEITOSA SILVA 
Profi ssão: conferente Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: PRATA DO PIAUÍ 
UF: PI Data-Nascimento: 22/06/1970 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: LUIZ JOSÉ DA 
SILVA Mãe: MARIA DO SOCORRO 
SILVA 
Noiva: CRISTIANE ALVES DA SILVA 
Profi ssão: consultora de compras Es-
tado Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
18/03/1980 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: PE-
DRO ALVES DA SILVA Mãe: LUCIRE-
NE RODRIGUES DA SILVA 

Noivo: ITAMAR CARVALHO TEIXEI-
RA SILVA Profi ssão: empilhador Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
31/05/1990 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE 
TEIXEIRA DA SILVA Mãe: APARECIDA 
FÁTIMA CARVALHO SILVA 
Noiva: DÉBORA AZEVEDO RAPO-
ZO Profi ssão: montadora Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 08/01/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: CARLOS LUIZ 
RAPOZO Mãe: EDJANE MARIA DE 
AZEVEDO RAPOZO 

Noivo: JOSÉ EDSON DA SILVA Pro-
fi ssão: serralheiro Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: ARUJÁ UF: SP Data-
-Nascimento: 05/10/1981 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOSÉ EDUARDO DA SILVA 
Mãe: MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA 
Noiva: DAIANA BEZERRA DA SILVA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 28/10/1988 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MIGUEL BEZERRA DA 
SILVA NETO Mãe: LUCIMAR DELZA 
DE SOUSA SILVA 

Noivo: THIAGO MACHADO DE SOU-
SA Profi ssão: executivo de contas Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
11/03/1993 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: CLO-
VIS FRANCISCO DE SOUSA Mãe: 
CLAUDINEIA APARECIDA MACHADO 
DE SOUSA 
Noiva: PALOMA MARTINS Profi ssão: 
coordenadora de embarques Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
12/01/1994 Endereço: Vila Formosa, 
SÃO PAULO, SP Filiação - Pai: AMA-
DEU MARTINS Mãe: JEANE MARIA 
MARTINS 

Noivo: MARCELO ROCHA SOUSA 
Profi ssão: segurança Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: VITÓRIA DA CON-
QUISTA UF: BA Data-Nascimento: 
26/04/1987 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: OSÓ-
RIO SANTOS SOUSA Mãe: ALDERITA 
ROCHA SOUSA 
Noiva: PATRÍCIA SANTIAGO DA SIL-
VA Profi ssão: do lar Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 13/12/1993 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: NILSON SANTIAGO DA 
SILVA Mãe: MARIA DE FÁTIMA COR-
REIA DE SOUZA 

Noivo: RAFAEL DA SILVA GOIS Pro-
fi ssão: auxiliar de operação Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 02/11/1995 
Endereço: Jardim Santa Cecília, Gua-
rulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: MARIA 
APARECIDA DA SILVA GOIS 
Noiva: DÉBORA MENDES DA SIL-
VA Profi ssão: auxiliar de operações 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
LAVRAS DA MANGABEIRA UF: CE 
Data-Nascimento: 14/03/1994 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: FRANCISCO MENDES 
FILHO Mãe: MARIA DE FÁTIMA AL-
VES MENDES 

Noivo: FELIPE ESTEVÃO CAMPELO 
DIAS GENTIL Profi ssão: operador de 
produção Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 06/10/1992 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: VALTER CAMPELO DIAS GENTIL 
Mãe: JUSSARA CRISTINA ESTEVÃO 
GENTIL 
Noiva: YARA GREGGIO BARROS 
Profi ssão: operadora de telemarketing 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
29/09/1990 Endereço: neste subdis-
trito, GUARULHOS, SP Filiação - Pai: 
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE 
BARROS Mãe: MARIA APARECIDA 
GREGGIO PEREIRA BARROS 

Noivo: MAICON DA SILVA FERREIRA 
Profi ssão: assistente de produção Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
04/09/1990 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: PAULO 
ROGÉRIO BATISTA FERREIRA Mãe: 
JAQUELINE DOS SANTOS DAS DO-
RES DA SILVA AGUIAR 
Noiva: LUMARA NUNES DA COSTA 
Profi ssão: consultora de vendas Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
22/04/1994 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
DEDA DA COSTA Mãe: MARIA JOSÉ 
NUNES DA COSTA 

Noivo: JOHNNY MIRANDA DE OLI-
VEIRA Profi ssão: auxiliar de engenha-
ria Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 08/11/1993 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE 
GONÇALO DE OLIVEIRA FILHO Mãe: 
MARTA MIRANDA DA SILVA 
Noiva: KAYRA KALYANA ARAÚJO 
SANTOS Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 29/01/1997 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSE NILSON ALMEI-
DA SANTOS Mãe: EDILENE ARAÚJO 
SANTOS 

Noivo: FABIO EDUARDO LAUREN-
TINO Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SANTO ANDRÉ 
UF: SP Data-Nascimento: 07/08/1982 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: MARCOS ANTONIO 
LAURENTINO Mãe: LENICE GONÇAL-
VES CASTELO BRANCO 
Noiva: SUELLEN DA SILVA SANTOS 
Profi ssão: do lar Estado Civil: divorcia-
da Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 18/08/1988 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: ADROALDO DOS SANTOS 
Mãe: DEUSDETE DA SILVA SANTOS 

Noivo: VALDINEY NASCIMENTO 
LEAL Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: ENCRU-
ZILHADA UF: BA Data-Nascimento: 
18/09/1967 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: EUFLO-
DIZ SILVA LEAL Mãe: MARIA NASCI-
MENTO DE JESUS 
Noiva: IRENE TEXEIRA DA SILVA Pro-
fi ssão: cabeleireira Estado Civil: solteira 
Naturalidade: PESQUEIRA UF: PE Da-
ta-Nascimento: 07/06/1964 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: ANTONIO BAZILIO DA SILVA 
Mãe: ANTONIA TEXEIRA DA SILVA 

Noivo: DIMAS DA SILVA MOREIRA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 06/10/1989 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: DAMIÃO DA SILVA 
MOREIRA Mãe: MARIA MADALENA DA 
SILVA MOREIRA 
Noiva: KARLA DA SILVA VENANCIO 
Profi ssão: do lar Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 18/10/1996 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: CARLOS ALBERTO 
VENANCIO Mãe: EDILZA DA SILVA 
VENANCIO 

Noivo: ORLANDO APARECIDO RE-
ZENDE Profi ssão: analista informatica 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SANTOS UF: SP Data-Nascimento: 
06/06/1988 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: EVA 
DE REZENDE 
Noiva: TATIANE DA FRANCA SO-
BRINHO Profi ssão: auxiliar de escritó-
rio Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
23/12/1989 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: LUIZ 
GONZAGA SOBRINHO Mãe: ODETE 
MARCELINO DA FRANCA 

Noivo: GUSTAVO LOUIS DE ASSIS 
Profi ssão: auxiliar de manutenção 
Estado Civil: divorciado Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
24/12/1991 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ED-
SON FRANCISCO DE ASSIS Mãe: 
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
ASSIS 
Noiva: NAYARA VIVEIROS SANTOS 
Profi ssão: recepcionista Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 03/01/1992 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: LEONARDO 
LUIZ DOS SANTOS Mãe: ROSELI 
APARECIDA VIVEIROS 

Noivo: JOSE CARLOS DA CRUZ 
FERREIRA Profi ssão: encarregado de 
produção Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: BARUERI UF: SP Data-Nasci-
mento: 10/06/1980 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: DIVINO DE DEUS FERREIRA 
Mãe: MARIA LOURENÇA DA CRUZ 
FERREIRA 
Noiva: CLEIDE CRISTINA DA SILVA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 23/12/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: Mãe: MARIA 
APARECIDA DA SILVA 

Noivo: EMERSON RENATO PEREI-
RA SOARES Profi ssão: padeiro Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: ARUJÁ 
UF: SP Data-Nascimento: 04/04/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: RAIMUNDO 
RODRIGUES SOARES Mãe: IDARCY 
GONÇALVES PEREIRA SOARES 
Noiva: VÍVIAN DA SILVA ROQUE 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 07/03/1981 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: LUIZ DA SILVA ROQUE 
Mãe: IVONETE CATÃO DA SILVA 

Noivo: LUCAS FERREIRA DA SILVA 
Profi ssão: gerente de auto peças Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
15/01/1995 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA Mãe: 
TANIA CRISTINA DA SILVA 
Noiva: ESTEFANI MENEZES DE 
ALMEIDA Profi ssão: costureira Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
16/02/1998 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: AR-
MANDO JOSÉ DE MENEZES Mãe: 
ELIANE ALMEIDA BARROS 

Noivo: SIDNEI DE MORAES OLIVEI-
RA Profi ssão: aposentado Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 18/12/1960 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: Mãe: MATILDE 
ROSA DE MORAES 
Noiva: ANDREIA DIAS DE SOUZA 
Profi ssão: líder de setor Estado Civil: 
divorciada Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 30/11/1972 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ACACIO DIAS 
DE SOUZA Mãe: ANORATA DIAS 
CONCEIÇÃO 

Noivo: CICERO JUNIO SOUSA Pro-
fi ssão: agente de correios Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: JUAZEIRO DO 
NORTE UF: CE Data-Nascimento: 
27/06/1982 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
FRANCISCA SOUSA DA SILVA 
Noiva: MARIA DE LOURDES ALVES 
DA SILVA Profi ssão: auxiliar de limpeza 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
JUAZEIRO DO NORTE UF: CE Data-
-Nascimento: 14/09/1982 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: CICERO FRANCISCO DA 
SILVA Mãe: JURACI ALVES SOUZA 
DA SILVA 

Noivo: AUGUSTO CÉSAR MANRI-
QUE DE MELO Profi ssão: agente co-
munitário de saúde Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 24/04/1993 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: HEVALDO AUGUSTO DE 
MELO Mãe: ELIZABETH MANRIQUE 
MALDONADO 
Noiva: CAROLAYNE DA SILVA 
BARBOSA Profi ssão: operadora de 
telemarketing Estado Civil: solteira Na-
turalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 11/11/1997 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: MARCIONILO GONÇALVES 
BARBOSA Mãe: MARIA DO CARMO 
DA SILVA BARBOSA 

Noivo: EDUARDO FERREIRA DO-
MINGOS Profi ssão: projetista de elétri-
ca Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimen-
to: 08/01/1981 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
AVELINO REINALDO DOMINGOS 
Mãe: HILDA FERREIRA DOMINGOS 
Noiva: ELISA ALVES MOREIRA Pro-
fi ssão: professora Estado Civil: viúva 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 19/11/1984 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: EDINALDO MOREIRA 
DOS SANTOS Mãe: MATILDE ALVES 
DOS SANTOS 

Noivo: ANGELO BARBOSA DA 
SILVA Profi ssão: conferente Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUAJARÁ-
-MIRIM UF: RO Data-Nascimento: 
17/05/1986 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: PAU-
LO BARBOSA DA SILVA Mãe: MARIA 
DA CONCEIÇÃO BARBOSA DOS 
SANTOS 
Noiva: CÍNTIA LINIQUI LONES Pro-
fi ssão: do lar Estado Civil: solteira Na-
turalidade: GUARULHOS UF: SP Da-
ta-Nascimento: 01/11/1993 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: Mãe: CLAUDINÉIA LONES 

Noivo: FERNANDO RIBEIRO DA SIL-
VA Profi ssão: auxiliar geral Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 27/05/1979 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: Mãe: JOSSE-
LIA RIBEIRO DA SILVA 
Noiva: JOELMA APARECIDA DA 
SILVA Profi ssão: do lar Estado Ci-
vil: divorciada Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
21/01/1981 Endereço: Itaquaquecetu-
ba, São Paulo, SP Filiação - Pai: CE-
CILIO MANOEL DA SILVA Mãe: MARI-
NA APARECIDA DA SILVA 

Noivo: GUSTAVO BARBOSA DA 
SILVA Profi ssão: ajudante geral Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
03/06/1997 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: UR-
BANO JOSÉ DA SILVA Mãe: MARIA 
DO CARMO SILVA BARBOSA 
Noiva: FERNANDA FERREIRA DA 
SILVA Profi ssão: auxiliar de escritó-
rio Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 25/05/1999 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: SEVERINO FERREIRA DA SILVA 
Mãe: MARIA JOSÉ DA SILVA 

Noivo: MARCOS HENRIQUE PE-
REIRA DE SOUZA Profi ssão: 
prencista Estado Civil: solteiro Na-
turalidade: GUARULHOS UF: SP Da-
ta-Nascimento: 05/06/1997 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: Mãe: ADRIANA PEREIRA 
DE SOUZA 
Noiva: LARISSA BENEDITA DE 
SOUZA MENGALLI Profi ssão: do lar 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
ARUJÁ UF: SP Data-Nascimento: 
15/05/1997 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: MA-
RIO SERGIO MENGALLI Mãe: MARIA 
GORETE MEDEIROS DE SOUZA 

Noivo: WILLIAM ALMEIDA DE OLI-
VEIRA VIEIRA Profi ssão: militar Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: RIO DE 
JANEIRO UF: RJ Data-Nascimento: 
27/02/1977 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
WILSON DE OLIVEIRA VIEIRA Mãe: 
MARIA CARMEM ALMEIDA DE OLI-
VEIRA VIEIRA 
Noiva: PAULA LUIZA DE SOUZA PE-
REIRA Profi ssão: estudante Estado 
Civil: solteira Naturalidade: RIO DE 
JANEIRO UF: RJ Data-Nascimento: 
14/05/1991 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
PAULO SERGIO MARIANO PEREI-
RA Mãe: VANIA LUIZA RIBEIRO DE 
SOUZA 

Noivo: MÁRCIO ROBERTO PINTO 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 25/02/1983 
Endereço: neste subdistrito, Gua-
rulhos, SP Filiação - Pai: LAMEIRA 
IRALDO PINTO Mãe: FATIMA APARE-
CIDA DOS SANTOS PINTO 
Noiva: SABRINA NUNES SANTANA 
DA SILVA Profi ssão: cuidadora Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
12/12/1983 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: LUIZ 
DA SILVA Mãe: JACI NUNES SANTA-
NA DA SILVA 

Noivo: MARCIO REZENDE DE 
LELLIS Profi ssão: músico Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 22/06/1990 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: SAMUEL DE 
LELLIS Mãe: VILMA GONÇALVES 
REZENDE 
Noiva: JULIANE SOARES DE AZE-
VEDO Profi ssão: vendedora Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
14/11/1998 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSUÉ SOARES DE AZEVEDO Mãe: 
VALDICE DIAS DE AZEVEDO 

Noivo: THIAGO RAMOS DE PAULO 
Profi ssão: operador de produção Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
10/11/1996 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JO-
SEMAR FRANCISCO DE PAULO Mãe: 
SUELI APARECIDA RAMOS 
Noiva: THAIS ALVES DE OLIVEIRA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 18/05/1996 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ GERALDO DE 
OLIVEIRA Mãe: MARIA CRISTINA AL-
VES BRAZ OLIVEIRA 

Noivo: BRUNO ALEXANDRE PAU-
LINO VIEIRA Profi ssão: cabeleireiro 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
DIADEMA UF: SP Data-Nascimento: 
06/04/1997 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JO-
CELINO ALEXANDRE VIEIRA Mãe: 
MARLI PAULINO DA SILVA 
Noiva: BEATRIZ APARECIDA GRE-
GORIO PEREIRA Profi ssão: assistente 
atendimento de oper Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 08/01/1998 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: EGBERTO ALVES 
PEREIRA Mãe: ROSANA GREGORIO 
PEREIRA 

Noivo: OSIEL ANTONIO DA SILVA 
Profi ssão: auxiliar de produção Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: ABREU 
E LIMA UF: PE Data-Nascimento: 
12/03/1980 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÃO 
ANTONIO DA SILVA Mãe: MARIA DE 
LOURDES SANTOS DA SILVA 
Noiva: GIRLENE LUCAS DOS SAN-
TOS Profi ssão: auxiliar logistico Es-
tado Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
27/09/1987 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
LUCAS DA ROCHA Mãe: EUTALIA 
CASSEMIRO DOS SANTOS 

Noivo: ROGERIO TORRES DOMIN-
GOS Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 16/05/1978 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: SERGIO DOMIN-
GOS Mãe: MARIA APARECIDA TOR-
RES DOMINGOS 
Noiva: DAIANE CRISTINA OLIVEIRA 
Profi ssão: auxiliar de produção Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
28/08/1984 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
FRANCISCA CRIVALDINA DE OLI-
VEIRA 

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

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

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

lora Maria orelli onçalves

aço sa er ue pretendem 
se casar e apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Código 

Civil Brasileiro:
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Com homenagem à ve-
readora Marielle Franco, 
a Estação Primeira de 
Mangueira venceu o car-
naval do Rio de 2019. A 
leitura das notas das es-
colas de samba foi reali-
zada nesta Quarta-Feira 
de Cinzas, 6, na Marquês 
de Sapucaí, sob clima 
de comemoração entre 
diretores da agremiação 
e torcedores na quadra 
da escola. A Manguei-
ra liderou a apuração 
desde o primeiro quesito 
e conquistou neste ano 
seu vigésimo título. 

Sexta escola a se apre-
sentar na segunda noite 
de desfiles, já ao ama-
nhecer de terça-feira, 5, 
a verde e rosa se equipa-
rou a outras em fantasias 
e alegorias, mas arreba-
tou a plateia com uma 
comovente homenagem 
a Marielle Franco (PSOL), 
assassinada em março 
de 2018 no centro do 
Rio. A parlamentar era 
citada nominalmente no 
samba, o mais cantado 
deste carnaval. 

Marielle foi figura 
central de um enredo 
que elogiava heróis 
populares brasileiros não 
reconhecidos na maioria 
dos livros didáticos e 

demais registros históri-
cos. O auge da comoção 
ocorreu na parte final 
do desfile, onde corre-
ligionários, familiares e 
apoiadores da vereadora 
balançavam bandeiras 
com retratos de Marielle 
e outras lideranças popu-
lares, enquanto outros 
carregavam uma imensa 
bandeira do Brasil onde 
o lema positivista “ordem 
e progresso” foi substitu-
ído por “índios, negros e 
pobres”. 

Outra menção a Mariel-
le era feita na comissão 
de frente, que virava 
a história oficial pelo 
avesso: figuras histó-

ricas tradicionalmente 
reconhecidas, represen-
tadas como anões, eram 
substituídas por índios e 
negros. Na encenação, 
as novas personalidades 
erguiam uma menina 
que, representando Ma-
rielle, empunhava uma 
faixa onde se lia “presen-
te”. O coro de “Marielle: 
presente” é uma forma 
frequente de homenage-
ar a vereadora morta.

A Império Serrano e a 
Imperatriz Leopoldinen-
se foram rebaixadas e 
desfilarão no Grupo de 
Acesso do Carnaval do 
Rio de Janeiro no ano 
que vem.

Com homenagem a Marielle 
Franco, Mangueira vence o 
carnaval do Rio de Janeiro

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na 
forma da Lei. 

Lavro o presente 
para ser afi xado 
no Serviço de 
Registro Civil 

e publicado na 
imprensa local.

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

lora Maria orelli onçalves

aço sa er ue pretendem 
se casar e apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Código 

Civil Brasileiro:

Noivo: ROGÉRIO DONIZETE DE MO-
RAES Profi ssão: operador de máqui-
na Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 10/03/1975 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ANTONIO DE MORAES Mãe: APARE-
CIDA CELIA DE MORAES 
Noiva: GRAZIELA ALVES FERREIRA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Da-
ta-Nascimento: 08/10/1990 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: DELVACI ALVES FERREIRA 
Mãe: CLARICE FERREIRA SANTOS 

Noivo: EVALDO RAMOS DOS SAN-
TOS Profi ssão: conferente Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: VITÓRIA DA 
CONQUISTA UF: BA Data-Nascimen-
to: 22/11/1982 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ARIOSVALDO SELES DOS SANTOS 
Mãe: ALAIDE RAMOS DOS SANTOS 
Noiva: MAYARA ALVES GUIMA-
RÃES Profi ssão: cabeleireira Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
13/01/1992 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: LUIZ 
GUIMARÃES Mãe: ANTONIA SAN-
DRA ALVES DA SILVA 

Noivo: CARLOS BATISTA DONATH 
Profi ssão: torneiro mec nico Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: CRU-
ZEIRO DO OESTE UF: PR Data-
-Nascimento: 12/07/1967 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: ERVIN DONATH Mãe: ILDA 
BATISTA DONATH 
Noiva: MARIA APARECIDA DE JE-
SUS Profi ssão: costureira Estado Civil: 
divorciada Naturalidade: SANTOS UF: 
SP Data-Nascimento: 06/05/1964 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: Mãe: AUREA CLA-
RINDA DE JESUS 

Noivo: BRUNO DICARLO JÚLIO 
BARBOSA Profi ssão: projetista eletri-
co Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 30/06/1991 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: LEANDRO DA SILVA BARBOSA 
Mãe: ANDREIA ALICE DE CARVALHO 
BARBOSA 
Noiva: PAMELA MARTINS VIEIRA 
DE CARVALHO Profi ssão: adminis-
tradora Estado Civil: solteira Natu-
ralidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 22/08/1993 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JULIO CESAR VIEIRA DE 
CARVALHO Mãe: CLAUDIA CRISTI-
NA MARTINS DA SILVA 

Noivo: ALEX LIMA DE CARVALHO 
Profi ssão: motorista Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: MONTE SANTO 
UF: BA Data-Nascimento: 21/02/1989 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ROQUE PI-
NHEIRO DE CARVALHO Mãe: ROSE-
DITE LIMA DE CARVALHO 
Noiva: JÉSSICA PIRES DE AL-
BUQUERQUE Profi ssão: auxiliar 
administrativo Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SANTA ISABEL UF: SP 
Data-Nascimento: 11/10/1994 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ANTONIO ALBUQUER-
QUE MARANHÃO Mãe: JOSENITA 
SOUZA PIRES MARANHÃO 

Noivo: ERICK TADEU GOMES DE 
SOUZA Profi ssão: motorista Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
24/11/1989 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: CAR-
LOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR 
Mãe: JANAINA GOMES DE SOUZA 
Noiva: EDILENE PEREIRA NUNES 
SOUZA Profi ssão: estagiária Estado 
Civil: solteira Naturalidade: XIQUE-
-XIQUE UF: BA Data-Nascimento: 
05/11/1992 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: EDI-
VALDO TEIXEIRA DE SOUZA Mãe: 
ROZÁRIA PEREIRA NUNES SOUZA 

Noivo: WILLIAM DE SOUZA Profi s-
são: motorista Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 01/12/1984 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ ANILTON DE 
SOUZA Mãe: BRÍGIDA AURINEIDE 
NUNES BATISTA DE SOUZA 
Noiva: NATÁLIA PETRONÍLIO FER-
REIRA Profi ssão: do lar Estado Civil: 
divorciada Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 29/12/1984 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: RICARDO RO-
MÃO FERREIRA Mãe: MARIA LUIZA 
PETRONÍLIO FERREIRA 

Noivo: LUCAS COSTA DE SOUZA 
Profi ssão: encarregado de almoxarifa-
do Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
09/07/1990 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
LOURENÇO DE SOUZA Mãe: MARIA 
DA COSTA DE SOUZA  
Noiva: KARINA JULIANA DA SILVA 
Profi ssão: consultora de vendas Es-
tado Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
28/08/1995 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
CICERO GERONIMO DA SILVA Mãe: 
CECILIA DA SILVA   

Noivo: IVANALDO BORGES DA SIL-
VA Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: POÇÃO DE 
PEDRAS UF: MA Data-Nascimento: 
08/05/1974 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRAN-
CISCO BORGES DA SILVA Mãe: MA-
RIA DO SOCORRO SILVA  
Noiva: AUREA PEREIRA DA SILVA 
Profi ssão: pastora Estado Civil: di-
vorciada Naturalidade: SANTANA DO 
CARIRI UF: CE Data-Nascimento: 
02/04/1971 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRAN-
CISCO PEREIRA DA SILVA Mãe: 
FRANCISCA MARIA DA SILVA   

Noivo: PEDRINHO PEREIRA DOS 
SANTOS Profi ssão: operador de má-
quina Estado Civil: viúvo Naturalidade: 
MONTE AZUL UF: MG Data-Nasci-
mento: 16/03/1962 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS 
Mãe: CARMELITA ROSA PEREIRA  
Noiva: SILVÂ NIA DA SILVA PEREI-
RA Profi ssão: operadora de máquina 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO UF: PE 
Data-Nascimento: 18/12/1971 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ LUIS PEREIRA 
Mãe: SEVERINA PEREIRA DA SILVA   

Noivo: FABRICIO LOPES DE JESUS 
Profi ssão: gerente de compras Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
20/12/1994 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ANOLINO DE JESUS Mãe: VANILDA 
NOGUEIRA LOPES OLIVEIRA  
Noiva: THAINA ALMEIDA FEITOSA 
NUNES Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 14/12/1997 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ALEXANDRE 
FEITOSA NUNES Mãe: ALESSANDRA 
ALMEIDA   

Noivo: WASHINGTON JOSÉ DOS 
SANTOS Profi ssão: operador de má-
quina Estado Civil: solteiro Naturalida-
de: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 04/09/1993 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: ARGEMIRO JOSÉ DOS SANTOS 
Mãe: MARINALVA DOS SANTOS  
Noiva: GEISIANE DE SENA SANTOS 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: ALAGOINHAS UF: BA 
Data-Nascimento: 25/10/1992 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOCIÉLIO VENTURA 
DOS SANTOS Mãe: MARIA JANDIRA 
DOS SANTOS DE SENA   

Noivo: JOÃO VITOR DOURADO 
FONSECA Profi ssão: ajudante de 
produção Estado Civil: solteiro Natu-
ralidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 14/08/1997 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: FRANCISCO DOURADO 
BESERRA Mãe: RAIMUNDA DOURA-
DO DA FONSÊCA  
Noiva: SULAMITA FERREIRA DA 
SILVA Profi ssão: auxiliar de escritó-
rio Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 19/04/1998 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: AR-
NALDO FERREIRA DAS NEVES Mãe: 
VANUZA DA SILVA NEVES   

Noivo: ALEXANDRE MAGNO NAS-
CIMENTO Profi ssão: motorista Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO BER-
NARDO DO CAMPO UF: SP Data-
-Nascimento: 25/01/1975 Endereço: 
neste subdistrito, GUARULHOS, SP 
Filiação - Pai: JAHIR PEIXOTO NAS-
CIMENTO Mãe: MARIA DAS GARÇAS 
NASCIMENTO  
Noiva: MARIA SANTOS DE MENE-
ZES Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira  Naturalidade: ITIÚBA UF: BA 
Data-Nascimento: 31/01/1977 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: LAUDEMIRO PEREIRA 
DE MENEZES  Mãe: GERMANA DOS 
SANTOS MENEZES 
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de linha
Classificados EDITAIS LEGAIS

E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

2823-0800

Para anunciar

 nos classificados

 ligue: 

2823-0828 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

PARA ANUNCIAR

 NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no  4 , do Artigo 
26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento datado de 22/02/2019, juntado na 
prenotação n  4 39.4 7 6 , d e  BANCO SANTANDER ( BRASIL)  S/ A, CNPJ 90.400.888/0001-42, 
credor fi duciário, nos termos do registro número 0 7 , da matrícula 131.7 20 , relativa ao Imóvel 
situado na Rua Dona Tecla, 311, Apartamento 93, localiz ado no 9º Pavimento, Bloco 0 2, do 
Condomí nio Residencial Flórida, bairro do Picanç o, Guarulhos - SP, serve-se do presente 
para promover a Intimaç ã o por Edital do devedor fi duciante RICARDO ANTONIO MAROUCO, 
CPF/MF 552.427.407-44, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das 
prestações e encargos em atraso, tendo em vista que o devedor fi duciante RICARDO ANTONIO 
MAROUCO, encontra-se em local incerto ou não sabido.     
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 22/ 0 2/ 20 19, corresponde a R$  
27 .995,14  vinte e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos , conforme 
demonstrativo de débito apresentado pelo credor, disponível para conhecimento, estando o 
valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a 
data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$  1.8 4 7 ,8 3. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se  Intimaç ã o por Edital de Vossa Senhoria, para que se dirija ao Registro 
de Imóveis, situado na Rua Guaí ra, nº 91, Jardim Barbosa, Guarulhos - SP, de Segunda a 
Sex ta-feira das 0 9h0 0 min à s 16 h0 0 min, onde devera efetuar o pagamento atualizado do débito 
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 quinze  dias, contados da data da terceira 
publicação.

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município, na Rua 
Dona Tecla, 311, Apartamento 93, localiz ado no 9º Pavimento, Bloco 0 2, do Condomí nio 
Residencial Flórida, bairro do Picanç o, Guarulhos - SP, em favor do credor fi duciário BANCO 
SANTANDER ( BRASIL)  S/ A, nos termos do  7 , do artigo 26, da Lei n.  9.514/97.   
  

 
Guarulhos, 07 de março de 2019.  

Primeira Publicaç ã o 

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

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 ?

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

ATENÇÃO GUARULHOS
Empresa no segmento de 
Terraplanagem contrata:

- Ajudante Geral
- Operador de trator esteira/ 

escavadeira/ retroescavadeira 
com CNH D ou E

- Balanceiro
- Assistente de RH generalista

- Roçador
- PCD (Pessoa com de� ciência) 

com laudo médico
Interessados deverão encaminhar 

o currículo para o e-mail: 
sorocaba2@vallerh.com.br com 

o nome da vaga no assunto.

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

VENDE-SE
Fiesta 2013 R$19.900/ Honda 
Fit 2008 R$21.000/ Sinc 2000 
R$8.500 F:97205-1857

EMPREGOS
PRECISA-SE

MECÂNICO ALINHADOR
E-mail curriculum: marciosaucer@
hotmail.com. R Cabo Antonio 
Pereira da Silva, 681. Jd Tranqui-
lidade.

MOTOBOY
P/ serviços esporádicos e contra-
to, c/ moto propria, ganhos en-
tre R$1.400 e R$3.000 p/ agen-
damento de entrevista ligue F: 
2087-2858/ 96260-5754

IMÓVEIS
ALUGA-SE

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

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

VENDE-SE

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

BAR E RESTAURANTE
Ótimo preço, aceita-se carro. 
F:4574-1085/96297-1784

LITORAL

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

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

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
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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