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TALENTO: O vocalista da Banda dos Seguranças do Metrô (BSM) de São Paulo, Ivan Lima, 
conquistou vaga no The Four Brasil, da Record TV, e foi aplaudido de pé
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CarnaRock leva mais de 
2,5 mil pessoas à região 
central de Guarulhos
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A nova sede do Legislativo está
localizada na Vila Augusta
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Prefeitura quer
viabilizar uso de
cartões para pagar
multas de trânsito

Base Curricular
Nacional entra na 
discussão das 
escolas municipais

CONTABILIZANDO OS PREJUÍZOS

As chuvas que atingiram a capital e a Grande S. Paulo, na noite de domingo e madrugada desta segunda, registrou o maior 
número de óbitos envolvendo enchentes e soterramentos. Em Guarulhos não foram registradas ocorrências de gravidade

Temporal mata 12 pessoas e leva 
caos à capital e Grande S. Paulo

GH  Págs. 6 e 7

O governador João Doria 
fez sobrevoo na cidade

A Dutra registrou pontos 
de congestionamentos

G
o

ve
rn

o
 d

e
 S

ã
o

 P
a

u
lo

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

Guti presta homenagem a 50 GCMs 
por destacada ação profi ssional
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

30º

28º

21º

19º

40%

60%

Amanhã

Hoje

13. Mar

12. Mar

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

TEMPESTADES 
À TARDE

TEMPESTADES 
À TARDE

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° 2132
09/03/2019
05 - 18 - 30 - 35 - 39 - 60

 
Lotofácil
Concurso n° 1785
08/03/2019 
01 - 04 - 05 - 06 - 07
08 - 09 - 11 - 14 - 16
17 - 19 - 21 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1950 
08/03/2019
03 - 09 - 12 - 13 - 15
20 - 26 - 28 - 33 - 37
44 - 46 - 60 - 61 - 62
68 - 85 - 88 - 90 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1911
09/03/2019
Primeiro sorteio 
03 - 07 - 24 - 40 - 42 - 50
Segundo sorteio
06 - 09 - 17 - 42 - 45 - 48

Federal
Extração n° 05369
09/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   40704        1.350.000,00
2º  86451             20.000,00 
3º  74808              19.000,00
4º  48674              18.500,00
5º  75706              17.445,00

 Atrasos no aeroporto

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, registrou grande movimen-
to nesta segunda-feira (11) por conta da forte chuva que atingiu a cidade de São 
Paulo. Vários voos foram cancelados ou apresentaram atrasos. No aeroporto 
de Cumbica, em Guarulhos, não foram registradas anormalidades

[ artigo ]

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

Justiça Restaurativa 
e as novas técnicas 
terapêuticas

Assim como o Executivo 
e Legislativo, o Poder Ju-
diciário também enfrenta 
seus “fantasmas”, seja 
pela morosidade na pres-
tação da jurisdição, com 
processos que tramitam 
décadas sem soluções; ou 
em face da comprovada 
ineficiência da ressociali-
zação dos condenados. 

Visando resgatar a credi-
bilidade do Judiciário pe-
rante a população e huma-
nizar o processo judicial, 
há mais de 10 anos o CNJ 
apoia a prática da Justiça 
Restaurativa, formalizada 
por meio do Protocolo de 
Cooperação firmado entre 
a Associação dos Magis-
trados e outros órgãos si-
milares; modelo adotado 
em vários países, como 
Nova Zelândia e Canadá. 

Pesquisa realizada pelo 
CNJ mapeou a existên-
cia de programas em 19 
estados do país, além de 
outros em fase preparató-
ria. A Justiça Restaurativa 
visa evitar embates entre 
as pessoas, tratando-se 
de um método pelo qual 
as partes envolvidas se 
compõem, sendo aplica-
da tanto em matéria de 
direito civil, quanto no pe-
nal, onde vítima e o ofen-
sor são colocados frente 
à frente para resolver os 
conflitos e alcançar a pa-
cificação das relações so-
ciais. 

A Justiça Restaurativa 
não extingue o processo 
criminal, contudo, mostra-
-se como forma eficaz 
para ressocialização do 
condenado. O protocolo 
tem como escopo a pro-
moção da “difusão dos 
princípios e práticas da 
Justiça Restaurativa como 
estratégia de solução 
autocompositiva e paci-

ficação de situações de 
conflitos, violências e in-
frações penais”. 

A técnica consiste em 
utilizar-se da criatividade 
e sensibilidade dos en-
volvidos, para pacificar o 
litígio e auxiliar no caso 
da área penal na resso-
cialização do condenado. 
Não são poucos os casos 
em que a vítima perdoa 
seu algoz, ou nos quais 
disputas que perduram 
décadas são soluciona-
das de forma amistosa e 
eficiente. 

A tendência mundial é 
que no futuro os conflitos 
possam ser resolvidos em 
sua grande maioria com 
base no diálogo, sendo 
superada a idéia de que 
o papel do Judiciário é re-
solver conflitos por meio 
da força. Na aplicação da 
Justiça Restaurativa, são 
utilizadas técnicas tera-
pêuticas que equilibram o 
emocional humano, como 
a Constelação Sistêmi-
ca desenvolvida por Bert 
Hellinger, Círculos da Paz, 
Círculos Restaurativos e 
Mediação. 

Certamente com a que-
bra de paradigmas e pre-
conceitos, outras teorias 
eficazes serão adotadas 
pela Justiça Restaurati-
va como a Homeostase 
Quantica Informacional, 
desenvolvida pelo profes-
sor Sérgio Ceccato Filho, 
técnica de autocontrole 
que promove, por meio 
de estudos da física quân-
tica, a saúde emocional, 
mental e física tanto pes-
soal quanto organiza-
cional. Em busca de um 
Judiciário mais eficiente, 
tais técnicas devem ser 
incentivadas pelos Magis-
trados, Ministério Público, 
Defensoria Pública e OAB.

Renato S. Cerqueira/AE
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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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Antônio Boaventura

A Câmara Municipal 
analisa na sessão parla-
mentar desta terça-feira 
(12), a proposta enviada 
pelo prefeito Guti (PSB) 
para autorizar o município 
a contratar operadora fi-
nanceira com o propósito 
de viabilizar o pagamento 
de tributos, multas de 
trânsito e outras receitas 
por meio de cartões de 
crédito e débito. O chefe 
do Executivo acredita 
que esta medida torna o 
processo mais ágil. 

Em outubro de 2017, 
o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) 
publicou uma resolução 
para permitir o pagamen-
to de multas de trânsito 
com cartões de crédito 
e débito, porém, com a 
necessidade de que cada 
órgão de trânsito realize 
a habilitação das opera-
doras para oferta deste 
serviço. No entanto, a 
medida não é obrigatória. 
Antes, só os veículos com 
placa de outros países 
estavam autorizados a 
realizar o pagamento 
dessa forma. 

“A evolução dos meios 
de pagamento propor-
cionou para a população 
possibilidade de pagar 

suas dívidas com cartões 
de crédito e débito, já 
que este meio se mostrou 
ágil e especialmente mais 
seguro do que o paga-
mento em espécie ou 
título de crédito. A propo-
situra pretende benefi-
ciar tanto o contribuinte 
quanto a municipalidade”, 
justificou o prefeito.

Para que esta iniciativa 
possa se tornar realida-
de é preciso aprovação 
da Câmara Municipal 
para credenciamento de 

operadora de cartões 
de débito e crédito, cuja 
prestação dos serviços 
seja realizada de forma 
não onerosa para o muni-
cípio. Os parcelamentos 
efetivados com a opção 
de quitação por cartão 
de crédito serão homolo-
gados na aprovação de 
crédito pela operadora 
nos termos da contrata-
ção, que será realizada 
através de licitação. 

“Essa medida tem como 
escopo desburocratizar 

e simplificar o processo 
de arrecadação tributá-
ria, além de oferecer ao 
contribuinte mais uma 
facilidade de pagamento, 
o que esperamos ampliar 
o volume de arrecadação. 
O pagamento parcelado 
através de cartão de cré-
dito garante o recebimen-
to de todas as parcelas 
e reduz a inadimplência, 
visto que o pagamento 
é feito diretamente pelo 
banco conveniado ao 
município”.

Esta segunda-feira (11) foi 
marcada pela solenidade de 
entrega de Certificados de 
Relevância Profissional a 50 
guardas civis municipais que 
tiveram destaque frente aos 
serviços prestados à comuni-
dade nos três últimos anos. A 
cerimônia contou com partici-
pação do prefeito Guti e o se-
cretário de Assuntos para Se-
gurança Pública (SASP) Gilvan 
Passos, e foi abrilhantada pela 
Banda da Base Aérea de São 
Paulo Guarulhos, sob a regên-
cia de Marcos Ubernei.

Na oportunidade, o prefeito 
Guti fez questão de salientar 
que o trabalho da GCM é ava-
liado pela população como 
o melhor serviço prestado à 
comunidade. “Não sou eu que 
estou dizendo, que é bem ava-
liado, mas sim a população. E 

essa simples homenagem, 
que envolve todas as forças 
de segurança da cidade, é 
prova disso. Nós todos depen-
demos da segurança pública e 
vocês protegem com maestria 
muitas vidas”, ressaltou.

Integrantes das inspetorias 
especiais de patrulhamen-
to com Cães (Canil), Tático 
(ROMU), Ambiental, de Trânsi-
to (GTRAN) e Escolar participa-
ram de ações que foram des-
taque. Como foram os casos 
envolvendo roubos a coletivo 
e próximo ao Paço Municipal; 
o salvamento de um casal de 
idosos numa enchente; evi-
tando a tentativa de suicídio; 
apreensão de entorpecentes; 
socorro a criança que se en-
contrava desfalecida e a muní-
cipe que passou mal, durante 
uma manifestação; contenção 

de incêndio num restaurante 
junto ao aeroporto; detenção 
de indivíduos que estavam 
efetuando roubos numa moto 
e atendimento em acidente de 
trânsito com vítima, envolven-
do um microônibus.

Homenagens também foram 
prestadas aos profissionais 

das inspetorias de áreas Sul, 
Oeste, Norte, Centro e Leste 
por ocorrências envolvendo 
roubo a motorista de Uber e 
praticados na avenida Guaru-
lhos, furtos à residências, so-
corro a vítimas de mal súbito 
ou envolvidas em acidentes 
de trânsito.

A Prefeitura de Guaru-
lhos informa que o Regime 
Próprio para os servidores 
municipais (transposição do 
regime CLT para estatutário) 
entrará em vigor a partir do 
próximo dia 31 de maio, 90 
dias após sua aprovação na 
Câmara Municipal.

Depois de providenciar a 
regulamentação da lei e a 
contagem de tempo de ser-
viço dos trabalhadores, o 
Departamento de Recursos 
Humanos, da Secretaria de 
Gestão, publicará no Diário 
Oficial do Município em abril, 
a lista dos servidores trans-
postos e não contemplados 
pelo novo regime. O setor 
também é responsável pela 
contagem de tempo para 
pagamento dos adicionais 
por tempo de serviço, sexta 
parte e licença-prêmio.

Após a publicação, o servi-
dor terá o prazo de 30 dias 
para apresentar recursos aos 
eventuais erros que consta-
rem na lista. A listagem de-
finitiva será divulgada no fim 
do mês de maio e o servidor 
receberá os valores dos adi-
cionais por tempo de serviço 
e sexta parte a que tiver di-
reito no pagamento de junho 
de 2019.

Os servidores que não se 
enquadrarem nas hipóteses 
de transposição passarão 

a compor Quadro Especial 
Suplementar em Extinção 
e continuarão a ser regidos 
pelo regime CLT.

Elaborado pela Secretaria 
de Gestão, o novo Regime 
Próprio mantém os direitos 
trabalhistas já conquistados 
e pretende garantir mais 
transparência e segurança 
jurídica por meio da unifica-
ção das normas legais refe-
rentes à gestão de pessoas. 
Busca proporcionar aos ser-
vidores que forem transpos-
tos a irredutibilidade salarial 
e o cômputo do tempo de 
serviço prestado sob o re-
gime celetista para fins de 
concessão de férias, licença 
prêmio, adicional por tempo 
de serviço e sexta parte.

A prefeitura se colocou à 
disposição para ouvir as rei-
vindicações e sugestões dos 
servidores em reuniões, o 
que resultou em estudos por 
parte da Administração e do 
Instituto de Previdência dos 
Funcionários Públicos Muni-
cipais de Guarulhos (Ipref). 
Reivindicado pelos servido-
res, ainda foi possível reduzir 
mais a faixa de corte dos ser-
vidores iminentes a serem 
transpostos para o regime 
estatutário. Isso significa que 
maior parte dos servidores 
será transposta para o novo 
regime.

Prefeito Guti homenageia 50 guardas civis

Regime Próprio dos servidores 
municipais entrará em vigor 
a partir do dia 31 de maio

Prefeitura quer viabilizar pagamento 
das multas de trânsito com cartões
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Os tributos municipais 
já podem ser pagos em 
caixas eletrônicos do Bra-
desco ou Banco do Brasil. 
A iniciativa visa facilitar 
a busca por instituições 
para o recolhimento de 
débitos com o município.

As guias de arrecada-
ção podem ser retiradas 
por meio do Portal Oficial 
da Prefeitura de Gua-
rulhos (www.guarulhos.
sp.gov.br) para serem qui-
tadas nos caixas eletrôni-
cos. A terceira parcela do 
IPTU, por exemplo, pode 
ser paga nessas institui-
ções conveniadas com o 
cartão de outros bancos, 
até a data de vencimento 
informada no carnê de 
cada morador (22, 23 e 
24/03), garantindo o pa-
gamento do mesmo valor 

congelado dos últimos 
dois anos, caso as últimas 
parcelas sido quitadas 
dentro do prazo.

É importante ressal-
tar que os débitos não 
quitados estão sujeitos ao 
Cadastro Informativo Mu-
nicipal – CADIM, protesto 
e execução judicial, com 
possível apontamento nos 
cadastros de inadimplen-
tes (Serasa, SPC, etc.). 
Os contribuintes que não 
têm condições de arcar 
com as dívidas devem 
procurar a Rede Fácil de 
Atendimento ao Cidadão 
para se informar sobre a 
possibilidade de parcelar 
a dívida em até 60 vezes, 
desde que a parcela não 
seja menor que R$ 65,00 
(20 UFGs), evitando as 
sanções da lei.

Tributos municipais poderão ser pagos 
em caixas eletrônicos do Bradesco e BB
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Coisa bruta!
Cada vez mais improvável a nomeação de 

Giuliano Locanto para a estatal estadual EMTU. 
Coincidentemente, há robusto dossiê em que o 
ex-secretário de Transportes cancelou mais de 
50 (!) multas de seu carro particular…

wData Vênia
O STJ negou ontem recurso ao ex-prefeito Elói 

Pietá (PT). É aquele caso em que foi condenado 

por ter colocado cartazes de “Feliz Natal” em 
postes. Há quem entenda que complica sua 
elegibilidade para 2020…

Sai de perto!
O advogado derrotado à OAB Edson Belo subiu o tom 

de suas críticas à atual direção da entidade. Em letras 
garrafais, afirmou que a chapa 1 foi eleita DESONESTA-
MENTE (vixe!) . O caso promete parar na comissão de 
ética…

Qual sua opinião?
Segundo fontes, a Proguaru tem máquinas e caminhões 

alugados, mas não tem massa asfáltica para realizar 
tapa-buracos. Assim o desperdício e ineficiência não são 
maiores?...

Na área
Setores da Oposição tentaram plantar que o 

prefeito Guti (PSB) teria viajado durante o Car-
naval. Que nada. Durante todo o período, ele 
acompanhou o trabalho da Prefeitura contra os 
estragos das enchentes…

Bomba-relógio
Em maio o governador Doria terá grande chan-

ce de emplacar Bruno Araújo como presidente 
nacional do PSDB. Caso se confirme, o ninho 
tucano guaru poderá sofrer nova intervenção…

Corruptela?
Impressionante: somente com a limpeza do pré-

dio, a Secretaria de Fazenda está gastando mais 
de R$ 35 mil. Piada pronta: a terceirizada, que já 
atuou na Câmara, chama-se Lucfe (cruz credo!)...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Depois de sobrevoar as 
áreas inundadas na capital 
paulista e região metropoli-
tana de São Paulo, na manhã 
desta segunda-feira (11), o 
governador do estado, João 
Doria, determinou prioridade 
para o atendimento a desa-
brigados e remoção de mo-
radores de áreas de risco. 

O governador também de-
terminou que Defesa Civil Es-
tadual, Corpo de Bombeiros 
e prefeituras de cidades afe-
tadas pelas enchentes atuem 
de forma coordenada, além 
do restabelecimento de ser-
viços públicos interrompidos 
pelas chuvas. 

Ele pediu ainda para que a 
população paulista não saia 
de casa após o trabalho a 
não ser que seja estritamen-
te necessário. “Ao retorna-
rem para suas casas hoje 
[ontem] após o trabalho, não 
saiam de casa. Isso vai evitar 
transtornos e riscos a vocês 

[população]. Amanhã [hoje] 
ao saírem para seus escritó-
rios, mais uma vez, retornem 
para suas casas e fiquem 
em casa, porque as chuvas 
infelizmente vão prosseguir 
pelos dados meteorológicos 
pelas próximas 48 horas”, 
orientou.

Doria determinou ainda 
que a Defesa Civil defina 
com a Secretaria de Infra-

estrutura e Meio Ambiente 
e a Secretaria de Transpor-
tes Metropolitanos medidas 
emergenciais para retomada 
de serviços públicos parcial 
ou totalmente interrompidos 
pelas enchentes, como trans-
porte sobre trilhos e linhas 
de ônibus.

O secretário de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, 
Marcos Penido, reforçou a 

determinação do governador 
para que a atuação estadu-
al seja totalmente integrada 
ao trabalho das prefeituras. 
“Foram chuvas muito fortes 
durante um período muito 
longo em várias regiões, in-
clusive nas cabeceiras dos 
rios. Todas as secretarias 
estaduais e prefeituras estão 
coordenando ações para mi-
nimizar o impacto.”

O Corpo de Bombeiros 
trabalhou com força to-
tal com equipes em toda 
região metropolitana de 
São Paulo. Nesta segun-
da-feira (11), até 6h30, 
reg is t rou 
601 ocor-
rências de 
e n c h e n -
tes. Fo-
ram prio-
rizados os 
chamados 
com víti-
mas em 
l o c a i s 
de difí-
cil acesso, em veículos 
onde há possibilidade de 
correnteza ou em locais 
com risco de deslizamen-
to.

O helicóptero Águia da 
PM auxiliou na região da 
Vila Prudente, Ipiranga e 
avenida do Estado, devi-

do ao transbordamento 
do rio Tamanduateí. Tam-
bém foram registrados 
54 desabamentos e des-
lizamentos de terra e 155 
quedas de árvores.

E q u i p e s  
dos bombei-
ros atuaram 
nos três des-
l i z a m e n t o s 
mais graves 
o c o r r i d o s 
em: Ribeirão 
Pires, onde 
duas pesso-
as morreram, 
duas estão 

soterradas e duas de-
saparecidas; no Parque 
São Rafael, uma criança 
com parada cardíaca e 
a mãe foram levadas ao 
hospital; e em Embu, três 
vítimas em estado grave 
foram socorridas para 
hospitais da cidade.

Governador sobrevoa as áreas inundadas e 
determina prioridade para atender vítimas

Corpo de Bombeiros 
registra mais de 600 
ocorrências de enchentes
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As fortes chuvas que atingi-
ram a cidade de São Paulo e 
o Grande ABC na noite de do-
mingo e na madrugada desta 
segunda-feira, 11, causaram 
diversos transtornos. O Corpo 
de Bombeiros atualizou – no 
meio da tarde – para 12 o nú-
mero de mortos. 

Foram quatro mortes em 
Ribeirão Pires e um em Embu 
das Artes por causa de desli-
zamentos, três em São Caeta-
no, dois em Santo André, um 
em São Bernardo e um em 
São Paulo, por afogamento. 
Também foram registrados 
seis feridos. A 12ª morte foi 
um homem encontrado em 
um córrego na Avenida Enge-
nheiro Olavo Alaisio de Lima, 
em Santo André.

Segundo a Defesa Civil, so-
mente em Ribeirão Pires, na 
região metropolitana de São 
Paulo, foram registrados qua-
tro óbitos e dois feridos no 
desabamento de uma casa 
após deslizamento de terra.

Na avenida do Estado, na 
divisa entre São Paulo e São 

Caetano do Sul, quatro pes-
soas foram arrastadas pela 
enxurrada e morreram por 
afogamento, de acordo com a 
Defesa Civil. São três em São 
Caetano e uma em São Paulo. 

Outras 12 pessoas foram 
resgatadas - sendo quatro 
mulheres e 8 crianças, se-
gundo o Corpo de Bombeiros 
Com o transbordamento do 
Rio Tamanduateí, a situação 
na região do Ipiranga, na zona 
sul, é a mais crítica e a área 
segue em estado de alerta 
desde 20h40 deste domingo.

As Marginais do Pinheiros 
e do Tietê estão travadas em 
diversos pontos e os moto-
ristas saem dos veículos en-
quanto aguardam o trânsito 
desafogar. Em São Bernardo 
do Campo, um motociclista 
morreu afogado. Foram re-
gistrados na cidade muitos 
alagamentos e quedas de 
árvore. Um deslizamento em 
Embu das Artes teve três ví-
timas socorridas - sendo uma 
delas uma criança que veio a 
óbito no hospital.

Bebê morre dentro de berço em deslizamento em Embu
Bernardo Oliveira Lopes, 

um ano e dois meses, 
é uma das vítimas do 
temporal. O bebê dormia 
em seu berço, quando um 
barranco deslizou e atingiu 
a casa em que morava com 
os pais Mike Lopes Alves 
e Karina Santos Oliveira 
Lopes no bairro Jardim 
Pinheirinho, em Embu das 
Artes.

Santo André teve uma 
vítima de afogamento e 
muitos alagamentos. São 

Caetano do Sul também 
sofreu com muitos pontos 
de alagamento

Além da região metro-
politana, a situação mais 
crítica se deu também no 
Ipiranga, bairro da zona sul 
da capital. Desde as 20h 
deste domingo o bairro 
está em estado de alerta, 
que foi mantido na manhã 
desta segunda. O Córrego 
do Ipiranga, o rio Ribeirão 
dos Meninos e o rio Taman-
duateí transbordaram.

Chuva deixa 12 mortos e provoca caos
na capital e cidades da Grande S. Paulo 
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O helicóptero Águia
da PM auxiliou na
região do Ipiranga, 

Vila Prudente e avenida
do Estado por conta
do rio Tamanduateí
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Apesar das fortes chuvas, Guarulhos
não registra ocorrências de gravidade
Antônio Boaventura

Diferente de dias anterio-
res, Guarulhos registrou ape-
nas ocorrências relacionadas 
às fortes chuvas que caíram 
sobre a cidade entre a noite 
de domingo (10) e a madru-
gada desta segunda-feira (11) 
nos bairros Jardim Izildinha 
e Vila Any, ambos na região 
do Pimentas. Houve também 
queda de nove árvores. 

Em função da proximidade 
com a várzea do rio Tietê, es-
ses bairros permanecem ala-
gados. Os trechos alagados 
vêm mudando a rotina dos 
moradores. Philipe Pereira, 
de 25 anos, contou que ficou 
dois dias sem condições de 
deixar a residência para ir ao 
trabalho em função da perda 
da placa de seu veículo, além 
de estar com sua esposa 

grávida. 
“O rio Tietê transborda e 

a água invade as casas. As 
mulheres aqui até utilizam 
botas. Desse jeito como vou 
socorrer minha esposa caso 
aconteça alguma coisa”, 
observou Pereira. 

O caso mais preocupante 
é o do Jardim Guaracy, outro 
bairro que integra a região 
do Pimentas, por conta dos 

constantes alagamentos na 
rua dos Vigilantes. 

Em levantamento realizado 
pelo HOJE, o município regis-

trou a queda de aproximada-
mente 200 árvores até o dia 
28 de fevereiro deste ano.  
Já o Aeroporto Internacional 

de São Paulo–Guarulhos, em 
Cumbica, registrou apenas 
um voo doméstico com atraso 
em sua chegada, até ás 11h. 
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Ulisses Carvalho 

Para os motoristas que 
se deslocaram na manhã 
desta segunda-feira (11), 
pela rodovia Presidente 
Dutra à capital paulista, a 
situação foi caótica, e muitos 
chegaram até a desistir de ir 
ao trabalho, após a lentidão 
na rodovia. Em Guarulhos, 
a monitora Kátia Denis Kle-
parde saiu de casa de carro 
no Jardim Iporanga para o 
trabalho, que fica próximo à 
ponte da Vila Guilherme, na 
Marginal Tietê, porém, não 
conseguiu e decidiu retornar 
para casa.

“Saí às 7h05 e encon-

trei a Dutra praticamente 
parada, principalmente a 
pista expressa e também 
entre o limite de Guarulhos 
com São Paulo”, contou 
ao HOJE. Kátia voltou para 
casa, onde pouco depois 
das 10h. “Somente no meu 
serviço, mais de 12 pessoas 
não conseguiram chegar”, 
observou.

De acordo com dados da 
CCR Nova Dutra, a conces-
sionária responsável pela 
rodovia Presidente Dutra, 
até às 11h49, a pista sentido 
Rio de Janeiro –São Paulo 
estava com tráfego lento 
na via expressa, devido a 

alagamento, do km 219 até 
o final do km 231. Além do 
trânsito, de acordo com 
Kátia, também houve uma 
colisão entre veículos na 
pista expressa.

Segundo a monitora, en-
quanto esteve parada com 
o veículo na rodovia, teria 
percebido que diversos mo-
toristas estariam com o carro 
desligado na própria Dutra e 
também na Marginal, já que 
o tráfego de veículos não 
estava fluindo. Em Guaru-
lhos, até o momento, houve 
nove quedas de árvores e 
alagamentos nos bairros da 
Vila Any e Jardim Izildinha.

Motorista não consegue chegar ao trabalho 
após quase três horas parada na via Dutra
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Linhas 702 e 717B Circular 
Saúde mudam itinerários

Servidores com letras iniciais de A 
a F devem formalizar suas contas

A Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urtbana 
(STMU) vai alterar itinerários 
das linhas as linhas 702 
e 717B - Circular Saúde, a 
partir do próximo dia 23 de 
março. O objetivo é ampliar 
o número de usuários 
atendidos. Segundo o De-
partamento de Transportes 
da STMU, a linha 702 terá 
ponto de partida alterado 
do Parque Alvorada para a 
Estrada do Caminho Velho, 
353, ao lado da Unifesp 
(Universidade Federal de 
São Paulo). 

Com isso, serão beneficia-
dos universitários, frequen-
tadores do CEU-Pimentas, 

além dos alunos da Escola 
Estadual Agostinho Cano. 
Com itinerário estendido, 
a 702 passará a atender 
as ruas Morumbi, Francis-
co Badaró, Jutaí, Montes 
Claros, Juramento, Ilha Bela, 
Lago Verde, Hungria, São 
José do Paraíso e Estrada 
do Caminho Velho até a Uni-
fesp. A linha 717B - Circular 
Saúde (via avenida Jurema) 
também terá seu percurso 
estendido, passando pelo 
Terminal Urbano que dá 
acesso à estação da CPTM 
(próximo ao Aeroporto 
Internacional de Guarulhos), 
até a Estrada do Caminho 
Velho, 353 (Unifesp).  

O banco Bradesco, 
vencedor do processo 
licitatório para o proces-
samento das folhas de 
pagamento dos servido-
res municipais, iniciou 
a formalização das 
contas nesta sexta-feira 
(08), convocando os 
funcionários por ordem 
alfabética à estrutura de 

atendimento montada na 
área externa do Parque 
Shopping Maia. Nesta 
semana, os funcionários 
de nomes que iniciam 
com letras de A a F 
devem comparecer de 
acordo com o seguinte 
cronograma. Saiba mais 
em: prefeituraguarulhos.
bradesco.

[ bloco de notas ]

A capacitação do 
“Desperte seu Olhar 
Inclusivo” terá a partici-
pação de aproximada-
mente 550 estagiários 
do projeto “Na diferença 
se faz e se Aprende”, 
em uma ação conjunta 
da Subsecretaria de 
Acessibilidade e Inclusão 
(SAI) e da Secretaria de 
Educação. As formações, 
que acontecerão até o 
próximo dia 14, no Salão 
de Artes do Adamastor 
Centro (avenida Montei-
ro Lobato, 734, Macedo), 
abordarão tópicos para 

um melhor acolhimento e 
atendimento aos alunos 
com deficiência da rede 
municipal de ensino.

 Os estagiários te-
rão a oportunidade de 
vivenciar dinâmicas e 
atividades onde serão 
explorados o uso de 
outros sentidos, como 
por exemplo por meio da 
história do Menino Azul, 
de Cecília Meireles, com 
ilustrações de Elma, um 
material inclusivo com 
recursos de audiodescri-
ção e Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

Estagiários de Educação participam 
de capacitação sobre acessibilidade

Orçamento Participativo 2019 
realiza a primeira plenária do ano

O Adamastor Centro 
recebeu no último sábado 
(9) a primeira plenária do 
Orçamento Participativo 
deste ano. No evento, com a 
participação do prefeito Guti, 
os conselheiros de três re-
giões (veja abaixo os bairros 
que as integram) puderam 
eleger as nove principais 
demandas de cada bairro. 
As reivindicações envol-
veram desde manutenção 
de quadras esportivas até 
pavimentação por meio do 
programa Mãos à Obra, para 

serem atendidas até dezem-
bro de 2020.

Após a apresentação das 
reivindicações dos conse-
lheiros, Guti falou que este 
é o momento de diálogo e 
de encontrar soluções para 
os problemas apresentados. 
Além disso, se comprome-
teu a realizar, ainda este ano, 
mais cinco reuniões com os 
conselheiros e a Adminis-
tração para acompanhar o 
trabalho que vem sendo re-
alizado por eles em parceria 
com as secretarias.

Divulgação
Divulgação

[ transparência ]

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

EICON Controles Inteligentes de Negócios LTDA
Serviço de manutenção, suporte e atualização do 
sistema informatizado de controle de gestão do 
ISSQN e Nota Fiscal de serviço eletrônica, com 
implementação de funcionalidades relacionadas 
a NFS-E e módulo de gerência eletrônica do valor 
adicionado fiscal integrado ao sistema informatiza-
do de controle de gestão do ISSQN e Nota Fiscal 
de Serviços Eletrônica.
VALOR: R$ 362.762,75

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
Fornecimento de suplemento alimentar em pó e 
liquido.
VALOR: R$ 266.325,26

TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E 
ORTOPÉDICOS EIRELI ME
Fornecimento de lanceta descartável para punção 
digital calibre 28g com sistema de segurança.
VALOR: R$ 147.200,00

MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI
Fornecimento de alimento nutricionalmente 
completo para nutrição enteral ou oral em pó para 
adultos.
VALOR: R$ 69.480,00

Exata Evolution Comercial e Distribuidora Ltda – 
ME
Fornecimento de material de construção.
VALOR: R$ 67.987,50

MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODU-
TOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA ME
Fornecimento de Sulfametoxazol+ Trimetoprima, 
clopidogrel e sais para reidratação oral.
VALOR: R$ 62.884,00

PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP
Fornecimento de fraldas descartáveis infantil.
VALOR: R$ 55.234,52

DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA – 
EPP
Fornecimento de espessante de alimentos e àgua.
VALOR: R$ 51.862,90

ASSERTA – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E REFE-
RÊNCIA EM TECNOLOGIA ASSISTIVA
Fornecimento de adaptações de cadeira de rodas, 
órteses e outros.
VALOR: R$ 44.766,30

Lucfe Serviços Urbanos Eireli – ME
Prestação de serviço de execução de limpeza.
VALOR: R$ 35.340,96

*Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 08 de março de 2019.

A Prefeitura de Guaru-
lhos entrega nesta quarta-
-feira (13), o Serviço de 
Acolhimento Institucional 
Adulto Masculino – Parque 
Residencial Bambi, com 80 
vagas destinadas a adultos 
do sexo masculino em si-
tuação de rua. Trata-se de 
um serviço de execução 

indireta, parceria da admi-
nistração municipal com a 
organização da sociedade 
civil Núcleo Batuíra, sele-
cionada através de edital 
de chamamento público 
da Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência 
Social (SDAS), no segundo 
semestre de 2018.

Serviço de Acolhimento Institucional 
Masculino no Bambi começa nesta 4a

LETRA INICIAL DATAS
A 8, 9 e 11/03
B e C 12 e 13/03
D 14/03
E e F 15 e 16/03
G e H 18/03
I e J 19, 20 e 21/03
K e L 22/03
M 23, 25 e 26/03
N, O, P, Q e R 27, 28 e 29/03
S, T e U 30/03 e 01/04
V, W, X, Y e Z 2 E 03/04
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR n° 
08/020-L, com escritório à Rua Alferes Poli, 311 conjunto 4-B, Centro, Curitiba/PR, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE ECONOMIA 
E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL 
SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE GUARULHOS E 
REGIÃO, com sede à Avenida Paulo Faccini, 900, Macedo, Guarulhos/SP, CNPJ/
MF nº 02.250.794/0001-77, nos termos da Escritura lavrada em 08 de junho de 
2017, no livro 1143, às fls. 277/284 e Ata Retificativa lavrada nas mesmas Notas em 
21 de junho de 2017, livro 1145, fls 133, pelo 3º Tabelião de Notas de Guarulhos/
SP, na qual consta como DEVEDORA/GARANTIDORA (FIDUCIANTE), 
MEDIARE IMÓVEIS LTDA., com sede à Rua Luiz Gama, 202, esquina, sala 
1, Centro, em Guarulhos/SP, CEP: 07010-050, CNPJ nº 10.572.017/0001-77, 
GARANTIDOR FIDUCIANTE FABIO RODRIGUES DE ARRUDA, brasileiro, 
casado, administrador, inscrito no CPF nº 187.568.148-52, portador da CIRG nº 
62459843, com endereço a Rua Arujá, nº 291, apto 61, Vila Tijuco, Guarulhos/
SP, CEP: 07020-240, e sua cônjuge/interveniente anuente LUCIANA DA SILVA 
RODRIGUES DE ARRUDA, brasileira, casada, fisioterapeuta, inscrita no CPF 
nº 279.557.328-80 e portadora da CIRG nº 29.638.976-80, com endereço a Rua 
Arujá, nº 291, apto 61, Vila Tijuco, Guarulhos/SP, CEP: 07020-240, lavrada em 
decorrência da Lei nº 9.514/97, alterada pela Lei nº 10.931/04; levará a PRIMEIRO 
PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
13 de março de 2019, às 10:30 horas (hora de Brasília), presencial à Rua 
Alferes Poli, 311 Sala 2A, Centro, Curitiba/PR e ONLINE, através do portal www.
rochaleiloes.com.br, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.814.000,00 
(um milhão, oitocentos e quatorze mil reais) o imóvel abaixo descrito, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário:
IMÓVEL: O apartamento 21, no 2º andar do Edifício Giardino Di Capri, situado à 
Rua Prof. Alexandre Correia, 541, no 30º Distrito-Ibirapuera, em São Paulo/SP, 
contendo área privativa de 253,70m², área comum de 252,11m² e área total de 
505,81m², e fração ideal no terreno de 10,20706%. Matrícula nº 118.209 do 15º 
CRI de São Paulo/SP.
Obs:
1)- Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97;
2)- O pagamento de débitos condominiais e tributos, vencidos e/ou vincendos, 
incidentes sobre o imóvel, é de responsabilidade do arrematante;
3)- A arrematação é realizada na condição “ad corpus”.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 14 
de março de 2019, às 10:30 horas (hora de Brasília), para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, presencial e online, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 1.289.828,73 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e 
oito reais e setenta e três centavos).
O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate.
A comissão do leiloeiro deverá ser paga à vista e o valor do arremate poderá ser 
parcelado/financiado, desde que aprovado o crédito, previamente ao leilão junto a 
COOPERATIVA, e ainda que o arrematante cumpra os requisitos do estatuto para 
ingresso na condição de Cooperado. A tomada de crédito está sujeita às regras 
bancárias quanto aos juros e critérios de atualização.
O arrematante ficará responsável pela averbação/registro da carta de arrematação 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis correspondente, devendo arcar com 
todas as despesas do ato (taxas do cartório, impostos e demais despesas) no 
prazo previsto em Lei.
Pelo presente, ficam intimados os alienantes fiduciantes, _, ou seus representantes 
legais ou procuradores regularmente constituídos, acerca das datas designadas 
para a realização dos públicos leilões, caso por outro meio não tenham sido 
cientificados.
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de 
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
OBSERVAÇÕES:
O interessado em oferecer lances ONLINE, deverá acessar o site www.
rochaleiloes.com.br, fazer o cadastro completo e solicitar a sua habilitação, 
com 24hs de antecedência do leilão, enviando, digitalizados, o comprovante de 
Endereço, RG, CPF e Certidão de Casamento, se for o caso (PF), ou Inscrição no 
CNPJ e Ato Constitutivo (PJ), para o E-mail: documentos@rochaleiloes.com.br
a) Valor mínimo do imóvel para o 1º Leilão: Corresponde ao valor de avaliação 
estabelecido pelos contratantes de acordo com o valor de mercado.
b) Valor mínimo do imóvel para o 2º Leilão: Corresponde ao valor da dívida 
atualizada, acrescido das despesas, na forma prevista no artigo 27da Lei 9.514/97;

Planejamento Escolar 
discute Base Nacional 
Curricular de forma criativa

Professores, gestores e 
coordenadores pedagó-
gicos das 143 escolas da 
Prefeitura de Guarulhos 
participaram na última 
semana do Planejamento 
Escolar 2019. Na ocasião, 
a EPG Tizuko Sakamoto, 
na região dos Pimentas, 
elaborou uma progra-
mação interativa sobre 
a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), docu-
mento que subsidia a Pro-
posta Curricular Quadro 
de Saberes Necessários 
(QSN) da Rede Municipal.

“O ponto de partida 
do nosso Planejamento 
é trabalhar a BNCC de 
uma forma prática e de 
fácil compreensão para 
todos da equipe. Para 
isso, elaboramos dinâ-
micas, atividades em 
grupos e debates, que 
permitiram aos profes-
sores assimilar e fazer a 
aplicação do conteúdo 
em sala de aula”, explica 
a coordenadora pedagó-
gica Patricia Cavalcanti, 
sobre a ideia de utilizar 
uma linguagem criativa, 
com base nos momentos 
de reflexão durante as 
formações ministradas 

pela supervisora Marcia 
Regina Ota.

De acordo com a 
vice-diretora Amanda 
Camargo, a proposta pe-
dagógica da BNCC deve 
nortear o currículo para 
a construção do Proje-
to Político-Pedagógico 
(PPP) da escola. “Repre-
sentamos a Base Nacio-
nal Comum Curricular 
com a figura do alicerce 
de uma casa; o Currícu-
lo, com o desenho das 
paredes desse alicerce; 
e o PPP, a estrutura com-
pleta da casa”, explica 
Amanda, sobre uma 
das dinâmicas aplicada 
aos professores, logo 

no início do encontro. 
Divididos em pequenos 
grupos, a equipe fez 
importantes associações 
com as 10 competências 
da BNCC.

Na continuidade da 
dinâmica, cada um dos 
grupos representou 
Direitos Educacionais da 
Aprendizagem por meio 
de gestos e os demais 
colegas dos outros gru-
pos deveriam adivinhar 
quais eram. De forma 
criativa, os professores 
puderam explorar dife-
rentes ocasiões pelas 
quais a criança vivencia 
ao longo de sua fase 
escolar.
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Antônio Boaventura

Nos últimos dias, uma 
apostila com formato 
diferenciado passou a 
fazer parte do cotidiano 
da Escola Municipal So-
phia Fantazzini Chechi-
natto, no Pimentas. 

Após polêmica entre 
os professores da esco-
la, a apostila que traz na 
capa a posse do presi-
dente Jair Bolsonaro ao 
lado da primeira-dama 
Michele, deixou de fa-
zer parte das discus-
sões sobre o planeja-
mento para este ano. 

A Prefeitura de Guaru-
lhos atribuiu à respon-
sabilidade da produção 
do material ao diretor 

José Edson. De acordo 
com informações obti-
das pelo HOJE, Edson 
é simpatizante de Bol-
sonaro. Ainda assim, 
a apostila tem a logo-
marca da Prefeitura de 
Guarulhos impressa na 
capa.

A Secretaria Municipal 
de Educação informou 
que tomou conheci-
mento do fato na última 
sexta-feira (8) e garan-
tiu que o material não 
foi elaborado pela ad-
ministração municipal. 

Destacou ainda que a 
apostila se trata de um 
documento interno da-
quela escola, tendo sua 
elaboração, edição, 

ilustração e construção 
de conteúdo de res-
ponsabilidade do autor. 

A escola já foi orienta-
da a alterar a capa, a fim 
de garantir o cumpri-
mento dos preceitos da 
Constituição Federal, 
sobretudo o Princípio 
da Impessoalidade. 

Por fim, a administra-
ção municipal aponta 
que toda divulgação 
por parte da administra-
ção pública deve visar 
somente atuação do 
órgão, entidades e da 
própria administração, 
atendendo ao interes-
se público e conferindo 
transparência aos atos 
praticados.

Prefeitura afirma que responsabilidade 
de apostila com Bolsonaro é do autor
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Semanalmente, empre-
sários de determinados 
segmentos reúnem-se na 
sede da ACE-Guarulhos 
para debater o mercado 
e encontrar soluções que 
possam potencializar 
seus empreendimentos. 
Essas reuniões aconte-
cem pelo Núcleo Empre-
ender e, às quartas-feiras 
é o dia do grupo das 
escolas particulares.

A reunião dos educa-
dores começa às dez da 
manhã e os membros do 
núcleo discutem pro-

blemas comuns a todas 
as escolas, assim como 
apresentam propostas 
para fortalecer o segmento 
por completo na região. 
“O importante no núcleo 
é o empresário perceber 
que seu colega empreen-
dedor muitas vezes passa 
pela mesma dificuldade e 
que, tabalhgando juntos, 
ambos podem evoluir 
como empresários, cada 
um na sua escola”, afirma 
Ricardo Alves, orientador 
dos Núcleos Empreender 
da ACE-Guarulhos.

Além de fortalecer os 
segmentos propriamen-
te ditos a evolução dos 
empresários contribui com 
o fortalecimento da econo-
mia da cidade. “Vamos 
tomar como exemplo o 
núcleo das escolas. Há um 
universo mercadológico 
que orbita em torno das 
escolas. Com instituições 
fortes, todo esse mercado 
que fornece para a educa-
ção também se fortalece. 
E se esse mercado for, 
em grande, parte aqui da 
cidade, melhor ainda”, 

continua Ricardo.
Para participar dos nú-

cleos, como o das escolas 
particulares, o empresário 
não precisa ser associado 
da ACE. “Basta que o em-
preendedor tenha vonta-
de de prosperar. Aqui na 
ACE, nós damos todas as 
ferramentas para que ele 
se empodere e se desen-
volva. A ACE-Guarulhos é 
a casa do empreendedor. 
A entidade é indutora 
de boas práticas”, define 
William Paneque, presi-
dente da ACE.
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ENCONTRO: Reunião começa às 10h; todas as instituições de ensino da cidade são convidadas a participar do encontro na sede da entidade no Bom Clima

Grupo de escolas particulares do Núcleo Empreender 
se reúne às quartas-feiras na sede da ACE-Guarulhos
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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

58m2, Prox. Estrada 
Guarulhos Nazaré, 2Dorm, 

sala, coz, 1 wc, 1 vaga, área 
de serviço, semi-mobiliado.
R$1.100,00+IPTU+COND 
(Fiador, Deposito, Seguro 

Fiança) COd.2037

Prox. Shopping Maia, 
2Dorm(1Suíte), sala 2 

ambientes com sacada e 
espaço gourmet, 1vg, Lazer 

Completo. R$345 MIL (Aceita 
Financiamento, Estuda 

Proposta) Cod.1940

125m2, Praça Jd. São 
Manoel, 2Dorm, sala, coz, 

3wc, área de serviço
churrasqueira, 1vg.

R$350 Mil (Estuda Permuta 
por terreno menor valor)

Cod.1912

300m2(10x30), Prox. Trevo e 
Céu de Bonsucesso, plano, 
Documentação 100% ok, 

Terraplanagem pronta.
R$350 Mil (Estuda Proposta)

Cod.168

130m2, Prox. Av. Paschoal 
Thomou, 3Dorm(1Suíte), Sala 

ampla, sala de jantar, coz, 2wc, 
área de serviço coberta, 2vgs 
cobertas, 2 caixas d’ água, mil 

litros. R$1.500, 00 (Fiador)
Cod.2106

Apartamento
Jardim Testae

84m2, Prox. Av. Faria Lima, 
2Dorm, sala com sacada, 
coz, 1wc, 1 vaga, Lazer 
Completo. R$1.000, 00 + 

cond+IPTU(Deposito, Fiador, 
Seguro Fiança) Cod.2096

Apartamento
Vila Alzira

41m2, Prox. Escola Municipal 
Chico Mendes, 2Dorm, 

coz planejada, sala,  1 vg 
descoberta. R$75 Mil (de 

entrada + transferência de divida, 
Financiamento) Cod.2023

Salão Comercial
Cidade Jd. Cumbica

160m2, Paralelo
 Av. Santos Dumont
R$2.500, 00+IPTU

(Fiador, Seguro Fiança)
Cod.2071

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

Sobrado Parque Uirapuru
Prox. Escola Cassiano 

Ricardo, 3Dorm (1Suíte com 
sacada), 2wc, sala estar, 

sala de jantar, coz. 
R$1.200,00 + IPTU (Fiador, 
Deposito, Seguro Fiança)

Cod.2035

Sobrado
Presidente Dutra

250m2, Prox. Escola Zilda, 
2Dorm(1Suíte), sala, coz, 

1wc, 3 vagas, Possui edícula.
R$380 Mil (Aceita 

Financiamento, Estuda 
Proposta) Cod.1418

Apartamento
Parque Uirapuru

Prox. Escola Amadeu Pereira 
Lima, 2Dorm, sala, coz, 1wc, 
piso frio, 1 vg, lazer completo.

R$1.000, 00 (Fiador, 
deposito) Cod.2064

Apartamento
Bonsucesso

73m2, Prox. UBS Nova 
Bonsucesso, 2Dorm, sala, 
coz, 1wc, área de serviço

R$250 Mil (Estuda Permuta 
imóvel menor valor, aceita 
�nanciamento) Cod.1914

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica

250m2, Prox. A Base Aérea, 
2 wcs, pé direito 4M
R$5.000, 00(Estuda 

Proposta, Fiador, Seguro 
Fiança) Cód. 1021

Terreno
Pq. Residencial Bambi

518m2, Plano, 
Prox. a UBS Bambi, 
escritura registrada

R$200 Mil (Estuda Proposta)
Cod.539

Casa Térrea
Cidade Soimco

150m2, Prox. Escola Glorinha 
Pimentel, 3Dorm(1Suíte), 
sala, coz, área de serviço, 
2wc, churrasqueira, 3 vgs.
R$2.000, 00+IPTU (Fiador, 

Deposito) Cod.1281

Sobrado
Cidade J.d Cumbica

265m2, Prox. Base Aérea, 
4Dorm(1Suíte), sala de 

estar e jantar, coz planejada, 
churras, 4vgs, 3wcs. R$700 
Mil (Aceita Financiamento)

Cod.2099

150m2, 2wc, rampa de 
acesso, 4vgs. Sobrado 

fundos: 4salas, 2wc.
R$ 7.000, 00+IPTU (�ador, 

seguro �ança, estuda 
proposta) cod.1666

Apartamento
Jardim Cumbica

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha

Sobrado
Jd. Sâo Manoel

Terreno
Bonsucesso

Sobrado
Jardim Triunfo

Salão Comercial
AV.Capitao Aviador Walter Ribeiro 455
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Norberto Gomes Villaça, estado civil 
solteiro, profissão técnico de informá-
tica, nascido em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia quatro de outubro 
de mil novecentos e sessenta e quatro 
(04/10/1964), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Nelson Gomes Villaça e de 
Eneide Cardoso Villaça. 
Cláudia Lemos de Araújo, estado ci-
vil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e setenta e 
cinco (17/08/1975), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Lemos de Araújo e de 
Clara Leonor Cavalcante de Araújo. 

Vinicius Araujo de Souza, estado civil 
solteiro, profissão analista, nascido em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia oito de agosto de mil novecentos e 
oitenta e nove (08/08/1989), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Izaque de Sou-
za e de Maria Nilda Vieira Araujo de 
Souza. 
Thais Xavier dos Santos, estado civil 
solteira, profissão assistente operacio-
nal, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quinze de junho de mil novecentos e 
noventa e quatro (15/06/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Genival-
do Pereira dos Santos e de Simone 
Xavier. 

Carlos Eduardo Macedo de Lima, 
estado civil solteiro, profissão motoris-
ta, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e dois (14/01/1992), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Severino Fran-
cisco de Lima e de Aparecida de Cás-
sia Cabral de Macedo Lima. 
Tatiane Raquel Almeida de Oliveira, 
estado civil solteira, profissão analista 
de RH, nascida em Marília, SP no dia 
vinte e três de julho de mil novecentos 
e noventa e um (23/07/1991), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Eduardo Ri-
bamar de Oliveira e de Cecilia de Al-
meida. 

Bruno Barbosa, estado civil soltei-
ro, profissão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia três de outubro 
de mil novecentos e noventa e um 
(03/10/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Geraldo Otavio Barbosa e de 
Fatima Aparecida Varjão Barbosa. 
Michele Martins da Silva, estado civil 
solteira, profissão professora, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia sete de 
março de mil novecentos e noventa 
(07/03/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Edmar Ribeiro da Silva e de 
Silvana Martins da Silva. 

Jefferson Brito de Souza, estado civil 
solteiro, profissão assessor de gestão, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, 
São Paulo, SP no dia cinco de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e sete 
(05/02/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Aderson Brito de Souza e de 
Ana Lucia Cordeiro de Souza. 
Alexandra Cardoso da Silva, esta-
do civil solteira, profissão professora, 
nascida em Gandu (Reg. 2º Ofício, 
Itabuna), BA no dia vinte e oito de 
abril de mil novecentos e oitenta e três 
(28/04/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Milton da Silva e de Mari-
zélia dos Santos Cardoso. 

Wesley de Jesus Souza, estado civil 
solteiro, profissão operador de empi-
lhadeira, nascido em São Paulo (Reg. 
Distrito São Miguel Paulista), SP no dia 
oito de julho de mil novecentos e oitenta 
e nove (08/07/1989), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Erinaldo Mauricio de Souza 
e de Maria Cosmira de Jesus Souza. 
Aline Aparecida Nery, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Poá, 
SP no dia trinta e um de março de mil no-
vecentos e oitenta e nove (31/03/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Alvaro 
Luiz Nery e de Maria Aparecida Strazza 
Nery. 

Vagner dos Santos Arruda, estado ci-
vil solteiro, profissão vendedor técnico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
cinco (12/08/1985), residente e domici-
liado em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Gildasio Santos Arruda e de Irma 
Aparecida dos Santos. 
Daniela Pereira Roza, estado civil sol-
teira, profissão enfermeira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(24/06/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Elias Roza e de Jane Lima Pereira Roza. 

Davi Rodrigues Araujo, estado civil 
solteiro, profissão motoboy, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e 
nove (28/02/1999), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de José Bezerra Araujo e de Silene 
Rodrigues da Silva. 
Larissa Fernanda Lourenço de An-
drade, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Guarulhos, SP 
no dia sete de janeiro de dois mil e um 
(07/01/2001), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Marcio de Andrade e de Daniely Louren-
ço Matias. 

Izaias Pereira da Silva, estado civil di-
vorciado, profissão analista de suporte, 
nascido em Caculé, BA no dia cinco de 
abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/04/1985), residente e domiciliado 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Zacarais Antonio da Silva e de Enir 
Pereira da Silva. 
Patricia Muniz Soares, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e setenta e sete 
(14/06/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Orlando Muniz Soares e de Maria Apa-
recida Soares. 

Edson Carlos dos Santos, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Bernardino de Campos, SP no dia 
vinte e oito de março de mil novecentos 
e setenta e nove (28/03/1979), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Salvador 
dos Santos e de Delita Domiciano dos 
Santos. 
Solange Franco, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP no dia quinze de maio de mil nove-
centos e setenta e dois (15/05/1972), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Ademir 
Franco e de Benedita Aparecida Pinhei-
ro. 

Isaque Abner Bueno, estado civil sol-
teiro, profissão educador social, nascido 
em São Paulo, SP no dia seis de julho 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(06/07/1995), residente e domiciliado em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, filho 
de Mauro José Bueno e de Marineide 
Aparecida da Silva Bueno. 
Isabelle de Oliveira Pereira Reis, es-
tado civil solteira, profissão estagiária, 
nascida em São Paulo, SP no dia qua-
torze de julho de mil novecentos e no-
venta e cinco (14/07/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Odair Pereira Reis e de 
Clemilda Maria de Oliveira Reis.

Andre Luis Silva Matos Rosa, estado 
civil divorciado, profissão gerente co-
mercial, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Capela do Socorro), SP no 
dia sete de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e três (07/02/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Antonio Rosa Sobrinho 
e de Berenice Silva Matos. 
Maressa Alves Ribeiro, estado civil 
solteira, profissão gerente comercial, 
nascida em Guarulhos, SP no dia oito de 
julho de mil novecentos e noventa e um 
(08/07/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Luiz Ribeiro dos Santos e de Maria das 
Graças Alves Moreira dos Anjos. 

Ednilson de Almeida, estado civil divor-
ciado, profissão vendedor, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia nove de junho de mil novecentos e 
setenta e oito (09/06/1978), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de José Geraldo de Almei-
da e de Iracy Maria de Almeida. 
Vanderleia Cristina dos Santos, es-
tado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Subdistrito Butantã, São 
Paulo, SP no dia dezoito de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e um 
(18/01/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lha de Luiz dos Santos e de Aparecida 
dos Santos. 

Givanildo José da Silva, estado civil 
solteiro, profissão repositor, nascido em 
Palmares (Reg. 1º Distrito Água Preta), 
PE no dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos e noventa (26/10/1990), re-
sidente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Cícero José 
da Silva e de Genilda Maria da Silva. 
Mérilin Alves Pessôa da Silva, estado 
civil solteira, profissão promotora de ven-
das, nascida em São Paulo (Reg. Arujá), 
SP no dia dez de agosto de mil novecen-
tos e noventa e um (10/08/1991), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de José Nilton da 
Silva e de Luciane Alves Pessôa. 

Adriano Ferreira Diniz, estado civil 
solteiro, profissão instalador antenista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove 
de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (09/03/1982), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Antonio Ferreira Diniz e de Rita 
Maria Diniz. 
Maria Aparecida Ferreira de Jesus, 
estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida em Francisco Sá, MG no dia sete 
de outubro de mil novecentos e setenta 
e sete (07/10/1977), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Mariana Ferreira de Jesus. 

Gregory Mike Trobo, estado civil sol-
teiro, profissão analista de TI, nascido 
em Iguape, SP no dia sete de maio 
de mil novecentos e noventa e um 
(07/05/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lho de Michel Trobo e de Selma da Silva 
Veiga Trobo. 
Carla Almirely da Costa Santos, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo 
(Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), SP 
no dia sete de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (07/04/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Patricio Francisco dos 
Santos e de Maria do Socorro da Costa 
Santos. 

Odair Soares Lima, estado civil divor-
ciado, profissão garçom, nascido em 
Dom Aquino, MT no dia vinte de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e dois 
(20/12/1972), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Maria Caetano de Lima. 
Evaneide Damiana dos Santos, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de ser-
viços gerais, nascida em Betânia, PE no 
dia vinte e oito de dezembro de mil nove-
centos e oitenta (28/12/1980), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Severino Julio dos 
Santos e de Damiana Maria dos Santos. 

Jhonattan Carvalho, estado civil soltei-
ro, profissão mecânico, nascido em Sub-
distrito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia 
quinze de setembro de mil novecentos 
e noventa e oito (15/09/1998), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Henrique da Silva 
Carvalho e de Gislene Martins Pedroso. 
Juliana Naiara Pereira da Silva, esta-
do civil solteira, profissão teleatendente, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
sete de julho de mil novecentos e noven-
ta e três (27/07/1993), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Tereza Pereira Lima. 

Gleidson Amaral dos Santos, esta-
do civil solteiro, profissão supervisor 
de vigilancia, nascido em Ilhéus (Reg. 
Banco da Vitória), BA no dia dezoito de 
abril de mil novecentos e oitenta e um 
(18/04/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Antonio Geraldo dos Santos e de Adinal-
va Amaral de Souza. 
Alcione Almeida Silva, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Dário Meira (Reg. Bandeira 
do Almada-Itajuípe), BA no dia oito de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(08/06/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Nivaldo Ferreira Silva e de Jocelma 
Aderno de Almeida Silva. 

Márcio Carvalho, estado civil divorcia-
do, profissão supervisor de assistência 
técnica, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e sete de outubro de mil nove-
centos e oitenta (27/10/1980), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Pedro Carvalho 
e de Maria de Lourdes Carvalho. 
Nayara Siqueira Ramos, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Lapa), SP 
no dia nove de agosto de mil novecen-
tos e noventa e cinco (09/08/1995), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Cajildo 
Ramos da Silva e de Maria de Lourdes 
Siqueira Silva. 

Fernando Alves da Silva, estado civil sol-
teiro, profissão operador de máquinas, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (16/09/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Maria das Dores Alves da Silva. 
Scheila Conceição Silva, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de esteticista, nas-
cida em Camamu, BA no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
três (14/12/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Edivaldo Neres da Silva e de Gildete 
Castro da Conceição Silva. 

Daniel Cardoso Perazzolo, estado civil 
solteiro, profissão supervisor de loja, nasci-
do em Subdistrito Pari, SP no dia quatorze 
de março de mil novecentos e noventa e 
seis (14/03/1996), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jones de Moura 
Perazzolo e de Adriana de Almeida Cardo-
so Perazzolo. 
Giulia Gabrielle Ribeiro Caetano, esta-
do civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
nove (10/02/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Marcos Ribeiro Caetano e de Lilian Apa-
recida da Silva.

Jonas Gabriel Ferreira da Silva, estado 
civil solteiro, profissão gestor público, nas-
cido em Garanhuns (Reg. 1ª Zona), PE 
no dia quinze de abril de mil novecentos e 
noventa e um (15/04/1991), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Gabriel Ferreira da Silva e de 
Márcia Sandra Pimentel da Silva. 
Camila dos Santos Silva, estado civil 
solteira, profissão farmacêutica, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/08/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Aparecido Osvaldo da Silva e de Cleide 
Aparecida dos Santos Silva. 

Hélcio da Silva Simões, estado civil sol-
teiro, profissão plantão administrativo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia seis de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(06/10/1988), residente e domiciliado em 2º 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de Josafá 
de Jesus Simões e de Maria Ilza da Silva 
Simões. 
Fernanda Saito dos Santos, estado civil 
solteira, profissão fisioterapeuta, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e noventa e um 
(16/08/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Nelson dos Santos Filho e de Marlene Pe-
reira dos Santos. 

Anderson Roberto Fonseca Bueno, es-
tado civil solteiro, profissão funcionário pú-
blico estadual, nascido em São Paulo (Reg. 
1º Subdistrito de Guarulhos), SP no dia vin-
te e um de novembro de mil novecentos e 
setenta e dois (21/11/1972), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Espedito Carvalho Bueno e de 
Adelaide Fonseca Bueno. 
Cristiane Carlos da Silva, estado civil sol-
teira, profissão secretária, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e setenta e dois (18/01/1972), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Geraldo Carlos 
da Silva e de Maria Zinete de Oliveira Silva. 
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Fabio Santana Perez, estado civil sol-
teiro, profissão assistente administrativo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia seis 
de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(06/04/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Paulo Sanchez Perez e de Rosalina No-
gueira Santana Sanchez Perez. 
Bianca Rodrigues Gouveia, estado civil 
solteira, profissão técnica de enferma-
gem, nascida em Subdistrito Consolação, 
São Paulo, SP no dia trinta e um de mar-
ço de mil novecentos e noventa e três 
(31/03/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Antonio Agostinho de Gouveia e de 
Ilenice Rodrigues de Gouveia. 

Thomaz Fernandes Soares Filho, es-
tado civil solteiro, profissão despachan-
te de cargas, nascido em Guarulhos, 
SP no dia dez de maio de mil nove-
centos e noventa e três (10/05/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Tomaz 
Aquino Marques Soares e de Elivanda 
Maria Fernandes Soares. 
Lídia Naara Luna da Silva, estado civil 
solteira, profissão assistente de marke-
ting, nascida em Nova Tailandia, Esta-
do do Pará (Reg. Distrito Cocaú, Rio 
Formoso-PE) no dia quinze de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois 
(15/08/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Jalingson César Vasconcelos 
da Silva e de Maria José Luna da Silva. 

Cristiano Rodrigues de Amorim, esta-
do civil viúvo, profissão auxiliar de rampa, 
nascido em Diadema, SP no dia dezenove 
de maio de mil novecentos e setenta e dois 
(19/05/1972), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Manoel Rodrigues Filho e de Maria das 
Graças Silva. 
Cíntia Lima Chaves, estado civil viúva, 
profissão telefonista, nascida em Itaju do 
Colonia, BA no dia dezenove de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e sete 
(19/12/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Josué de Oliveira Chaves e de Nivalda 
Lima Chaves. 

Gustavo Miniaci Lopes, estado civil soltei-
ro, profissão dentista, nascido em Subdistri-
to Santana, São Paulo, SP no dia dezesseis 
de abril de mil novecentos e oitenta e dois 
(16/04/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Luciano Miniaci Lopes e de Lourdes Varela 
Lopes. 
Gisele da Silva Vieira, estado civil solteira, 
profissão gerente comercial, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Nossa Senho-
ra do Ó), SP no dia vinte de setembro de mil 
novecentos e oitenta e um (20/09/1981), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Cicero Soares Vieira 
e de Geneilda Pereira da Silva Vieira. 

Carlos Henrique Barbosa da Silva, esta-
do civil solteiro, profissão balconista, nasci-
do em Ribeirão Preto (3º Subdistrito), SP no 
dia dezessete de setembro de mil novecen-
tos e noventa e oito (17/09/1998), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Francisco José Cristodio 
da Silva e de Elizabeth Barbosa da Silva. 
Alecsandra Ramos Venancio da Sil-
va, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia seis de 
maio de mil novecentos e noventa e nove 
(06/05/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Alecsandro Venancio da Silva e de Vania 
Ramos Macedo. 

Gabryel de Jesus, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de manutenção, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte de julho de mil 
novecentos e noventa e nove (20/07/1999), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Alecsandro de 
Jesus Pessoa e de Giovana Gobi. 
Gabriella Brandão Ferreira da Silva, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar de ser-
viços gerais, nascida em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Cangaíba), SP no dia treze de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
oito (13/11/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Eduardo Ferreira da Silva e de Gilmara 
Brandão de Sousa Pinto. 

Rodrigo Passarelli, estado civil solteiro, 
profissão divulgador, nascido em São Ca-
etano do Sul, SP no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(29/08/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Carlos Alberto Passarelli e de Sueli Apare-
cida Rodrigues Passarelli. 
Elaine Cristina da Silva, estado civil sol-
teira, profissão cozinheira, nascida em 
Arapongas, PR no dia cinco de maio de mil 
novecentos e oitenta e três (05/05/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Juraci da Silva e 
de Vandete de Freitas da Silva. 

Isnaldo Ferreira da Silva, estado civil 
divorciado, profissão vigilante de escolta, 
nascido em Caruaru, PE no dia vinte e sete 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
(27/02/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Inacio Ferreira da Silva e de Maria Sonia 
da Silva. 
Cristiane Ferreira da Silva, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de classe, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
sete (13/09/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Antenor Bernardino da Silva e de Elisa-
bete Ferreira da Silva. 

Carlos David Lopes, estado civil di-
vorciado, profissão manobrista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia onze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e 
um (11/08/1981), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Antonio Carlos Lopes e de 
Lenira Maria Lopes. 
Bruna Guimarães da Costa, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia onze de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (11/02/1989), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Leandro da Costa e 
de Gildete Guimarães Andrade. 

Paulo Henrique Pequeno, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dois de março de mil 
novecentos e noventa e três (02/03/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Alfredo 
Pequeno Neto e de Rute Sodré de Faria 
Pequeno. 
Heloisa Cavalcanti dos Santos, estado 
civil solteira, profissão analista de importa-
ção, nascida em Serra Talhada (Reg. São 
José do Belmonte), PE no dia vinte e nove 
de novembro de mil novecentos e oitenta 
e dois (29/11/1982), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lha de Aloisio Lucas dos Santos e de Maria 
de Fatima Cavalcanti Pereira dos Santos. 

Adriel de Souza Alves, estado civil soltei-
ro, profissão vendedor, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, São Paulo, SP no dia 
dezenove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e um (19/08/1981), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Gerson Alves e de Rosalia de 
Souza Alves. 
Mirian Custodio Martins, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em 
Goiânia, GO no dia dezessete de setem-
bro de mil novecentos e setenta e dois 
(17/09/1972), residente e domiciliada em 
Suzano, SP, filha de José Custodio Mar-
tins e de Nilza Ferreira Martins.

Gustavo Henrique Tavares Silva, estado 
civil solteiro, profissão analista de siste-
mas, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de outubro de mil novecentos 
e noventa e um (25/10/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Jose Adão Tavares Silva 
e de Rosa Maria Rogerio Silva. 
Patrícia Pereira da Silva, estado civil sol-
teira, profissão assistente de operações, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e dois (15/02/1992), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de David Pereira da Silva e de Maria 
Lucia da Silva. 

Matheus Guilherme Gomes Prates, 
estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Mucuri (reg. Distrito Ibira-
nhém), BA no dia dezenove de abril de mil 
novecentos e noventa e oito (19/04/1998), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Paulo Prates 
Mendes e de Suséte Gomes Prates. 
Diana Bernardo da Silva, estado civil 
solteira, profissão bancária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de novembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(02/11/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Luiz Antonio da Silva e de Véra Lucia Ber-
nardo Silva. 

Anderson Jonas da Silva, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido em 
Santo André (reg. 2º Subdistrito), SP no 
dia dois de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (02/02/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de José Elias da Silva e de 
Jocelia Candido da Silva. 
Jessica Gomes Freitas Oliveira, estado 
civil solteira, profissão analista fiscal, nas-
cida em Subdistrito Santana, São Paulo, 
SP no dia três de março de mil novecentos 
e noventa e um (03/03/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Robson Assis de Oliveira 
e de Andreia Gomes Freitas de Oliveira. 

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
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de Registro Civil 
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imprensa local.
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Jônatas Souza da Silva, estado civil 
solteiro, profissão analista financeiro, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
seis de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois (26/12/1992), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Jonas Inácio 
da Silva e de Maria Irinete da Silva 
Souza. 
Leidy Suzani da Silva Paiva, estado 
civil solteira, profissão maquiadora, 
nascida em São Paulo (reg. 1º Sub-
distrito de Guarulhos), SP no dia seis 
de novembro de mil novecentos e no-
venta e sete (06/11/1997), residente e 
domiciliada em 2º Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Gildo de Oliveira Pai-
va e de Regina Márcia da Silva Paiva. 

Roberto de Oliveira, estado civil solteiro, 
profissão conferente, nascido em Subdistri-
to Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, SP 
no dia quatro de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e um (04/02/1981), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Edson Antunes de Oliveira 
e de Maria Lucia Buccini de Oliveira. 
Fernanda Santoro Palmisano, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP 
no dia oito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (08/01/1985), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ra-
fael Antonio Palmisano e de Sonia Santoro 
Palmisano. 

Ronaldo Loureto de Rezende, estado 
civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e oitenta e três 
(26/03/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Carlos de Re-
zende e de Conceição de Fatima Loureto 
de Rezende. 
Amanda Almeida Aparecido, estado ci-
vil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(26/08/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Luiz Carlos Aparecido e de Cecilia Almeida 
Aparecido. 

Márcio Dias de Souza, estado civil sol-
teiro, profissão marceneiro, nascido em 

uedas do Iguaçu, PR no dia dezenove 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (19/02/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Maximino Dias de Souza e de Lenira 
Dias de Souza. 
Jaqueline Bastos Duque Estrada, esta-
do civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Osasco, SP no dia dez de abril de mil 
novecentos e setenta e nove (10/04/1979), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Altair Duque Es-
trada e de Dagmar Bastos Duque Estrada. 

Felipe Tulio Pereira da Cruz, estado civil 
solteiro, profissão desenvolvedor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(21/01/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Carlos José Pereira da Cruz e de Maria de 
Fátima Tulio da Cruz. 
Bianca Peres Santana, estado civil sol-
teira, profissão fonoaudióloga, nascida em 
Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de agosto de mil novecentos 
e noventa e um (24/08/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Airton Fernandes Santana 
e de Laura Gandolfi Peres Santana. 

Tarcísio Vinícius Barbosa de Carvalho, 
estado civil divorciado, profissão marce-
neiro, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dois de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (02/06/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Richard Boer de Carvalho e de Elaine 
Cristina Barbosa de Assis de Carvalho. 
É rika de Assunção Santos, estado civil 
divorciada, profissão farmacêutica, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte de 
julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(20/07/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Aparecido dos Santos e de Vilma de 
Assunção Santos. 

Nathan Silva Sousa, estado civil solteiro, 
profissão analista de planejamento, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de março de mil novecentos e noventa e 
seis (23/03/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Antonio Bernardo de Sousa e de Maria 
Cirlene de Oliveira Silva Sousa. 
Luana Martins dos Reis, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de outu-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(14/10/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Marcos dos Reis Nogueira e de Ana Paula 
Martins dos Santos. 

Felipe Ferreira, estado civil solteiro, 
profissão analista administrativo, nas-
cido em Subdistrito Casa Verde, São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/01/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Darci Aparecido Ferreira e de 
Sandra Regina de Oliveira Ferreira. 
Roberta Rezende dos Santos, es-
tado civil solteira, profissão analista 
de operações, nascida em Distrito 
Itaquera, São Paulo, SP no dia cin-
co de setembro de mil novecentos e 
noventa (05/09/1990), residente e do-
miciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, filha de Tereza Cristina Rezende 
dos Santos. 

Givanildo Lima da Silva, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Distrito Mimoso, 
Pesqueira, PE no dia três de setem-
bro de mil novecentos e setenta e um 
(03/09/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Severino Rodrigues da Silva e 
de Eurides Maria Lima da Silva. 
Leonice Aragão Santos, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Salvador (reg. Subdistrito Periperi), 
BA no dia vinte e quatro de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(24/02/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Luis Pereira Santos e de Rita 
de Cacia Silva Aragão. 

Thiago das Neves Silva, estado ci-
vil solteiro, profissão educador físico, 
nascido em São Paulo (reg. Subdis-
trito Tatuapé), SP no dia três de abril 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(03/04/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Nailton das Neves Silva e de 
Juliane Cardoso Silva. 
Amanda Mendes Correia, estado 
civil solteira, profissão relações públi-
cas, nascida em Subdistrito Cambuci, 
São Paulo, SP no dia seis de abril 
de mil novecentos e noventa e dois 
(06/04/1992), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Paulo Sergio dos Santos 
Correia e de Irandir Mendes da Silva 
Correia. 

André Oliveira Brito, estado civil sol-
teiro, profissão técnico em eletroele-
tronico, nascido em Guarulhos, SP no 
dia onze de maio de mil novecentos 
e noventa e quatro (11/05/1994), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Mauro 
Santos de Brito e de Maria Ivanir de 
Oliveira Brito. 
Bianca Nascimento Martinkovitsck, 
estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida em Guarulhos, SP no 
dia trinta de junho de mil novecentos 
e noventa e dois (30/06/1992), resi-
dente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Pedro 
Martinkovitsck e de Sandra Aparecida 
Nascimento Martinkovitsck. 

Luís Paulo de Melo Oliveira, estado 
civil solteiro, profissão técnico em ele-
trônica, nascido em Guarulhos, SP no 
dia três de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (03/09/1988), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Antonio 
Carlos Ferras de Oliveira e de Maria 
Sualene Sobral de Melo Oliveira. 
Jéssica Cristine Pereira Jacintho, 
estado civil solteira, profissão técni-
ca eletricista, nascida em São Paulo 
(reg. Subdistrito Lapa), SP no dia 
dezenove de junho de mil novecentos 
e noventa e quatro (19/06/1994), re-
sidente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Ruy Soares Jacintho e de 
Rosana Fernandes Pereira. 

Miguel Archangelo Neto, estado 
civil solteiro, profissão consultor de 
expansão, nascido em Subdistrito 
Vila Mariana, São Paulo, SP no dia 
dezesseis de julho de mil novecentos 
e oitenta e sete (16/07/1987), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Miguel 
Archangelo Filho e de Elaine Viegas 
Andrade Archangelo. 
Giovanna Pamella De Donato Fer-
nandes, estado civil solteira, pro-
fissão professora, nascida em São 
Paulo (reg. Subdistrito Consolação ), 
SP no dia vinte de março de mil nove-
centos e oitenta e seis (20/03/1986), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Riberto Fernandes e de Carmen De 
Donato Fernandes. 

Clairo Rosaldo Alves Araujo, es-
tado civil divorciado, profissão coor-
denador de equipe, nascido em São 
Paulo, SP no dia dezesseis de feve-
reiro de mil novecentos e sessenta 
(16/02/1960), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Raimundo Araujo Pereira e 
de Maria Alves Araujo. 
Maria Roseane da Silva, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Recife (reg. 1ª Zona, Caruaru), PE no 
dia quatorze de julho de mil novecen-
tos e setenta e quatro (14/07/1974), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Reinaldo da Silva e de Maria 
Madalena Silva. 

Joabe Santana Souza, estado civil 
divorciado, profissão ajudante opera-
cional, nascido em Serrinha, BA no dia 
primeiro de janeiro de mil novecentos e 
oitenta (01/01/1980), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de José Oliveira de Souza e de 
Terezinha Santana Souza. 
K edma Bongartiner Castelhano, esta-
do civil divorciada, profissão assistente 
de logística, nascida em São Paulo, SP 
no dia quinze de março de mil nove-
centos e oitenta e nove (15/03/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Roberto 
de Lima Castelhano e de Luiza Cristina 
Bongartiner. 

Lucas Venceslau Pereira, estado civil 
solteiro, profissão gerente de marketing, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e dois de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e um (22/12/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Genesio Luiz Pereira 
e de Irene de Lourdes Oliveira Pereira. 
Talita Back, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia treze de novembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (13/11/1989), 
residente e domiciliada em 2º Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Sergio Back 
e de Marilza Alves Coutinho Back. 

Emerson Rodrigues de Andrade, 
estado civil solteiro, profissão mecâ-
nico, nascido em Acopiara (reg. 1º 
Ofício), CE no dia vinte e dois de julho 
de mil novecentos e noventa e três 
(22/07/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Sebastião Pereira de Andrade e 
de Maria Rodrigues dos Santos. 
Lays Coelho Fernandes, estado ci-
vil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia três de abril 
de mil novecentos e noventa e oito 
(03/04/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Aluisio Coelho da Silva e de Li-
liana de Almeida Fernandes. 

Pedrino Rodrigues de Araujo Soares, 
estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de operações, nascido em Subdistrito 
Nossa Senhora do , São Paulo, SP no 
dia vinte de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (20/02/1988), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Antonio Araujo 
Soares e de Jaudete Rodrigues da Silva 
Soares. 
Andressa Morais dos Santos da 
Paixão, estado civil solteira, profissão 
assistente de departamento pessoal, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zoito de novembro de mil novecentos e 
noventa e dois (18/11/1992), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Gilbergue Jor-
ge da Paixão e de Cleuza Maria Morais 
dos Santos da Paixao. 

Emerson Santos Silveira, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de laborató-
rio, nascido em Guarulhos, SP no dia 
sete de março de mil novecentos e no-
venta e quatro (07/03/1994), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de José Orzete Silveira 
e de Maria Neuma dos Santos Silveira. 
Suelen Aparecida Horacio da Silva, 
estado civil solteira, profissão atenden-
te, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e sete de outubro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (27/10/1994), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Fran-
cinei Fernandes da Silva e de Adriana 
Adelina Horacio da Silva.

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

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

apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 
do Código Civil Brasileiro:

CarnaRock leva mais 
de 2,5 mil pessoas ao 
centro de Guarulhos

Um sábado de sol regado 
a música de qualidade, 
amizade, trabalho em equipe 
e foco no ideal de renovação 
do cenário musical indepen-
dente. No último sábado (9), 
quem passou pelo calçadão 
da Rua Dom Pedro II, no cen-
tro de Guarulhos, conferiu 
com entusiasmo o CarnaRo-
ck 2019, evento da Associa-
ção Cultural Rock Guarulhos 
que contou com o apoio 
da Secretaria de Cultura e 
reuniu um público estimado 
em mais de 2,5 mil pessoas, 
que circularam pelo local 
durante as 8h de realização 
do evento.

Em sua 3ª edição, o Carna-
Rock reuniu sangue quente 
de Guarulhos, fervilhante ao 
som do groove metal pesa-
do da FireGun e do hardcore 
raivoso do Rise to Face, 
revolucionário e engajado 
com o lema “Música, Cons-
ciência e Atitude” da banda 
Guerrilha, indescritivelmente 

poderoso na força sonora da 
Doma, no saboroso e pleno 
de ri�s melódicos da Mr. 
Huddy, e no tributo divertido 
que a Kalango Kid faz ao 
Matanza. 

Além disso, nomes expres-
sivos da cena underground 
também deram força e brilho 
ao CarnaRock, gente de fora 
da cidade como o performá-
tico Jonnatha Doll & Os Ga-
rotos Solventes, e a Astafix, 
que não economizou energia 

para encerrar o evento em 
grandíssimo estilo em meio 
a uma brutalidade sonora 
sem precedentes, que levou 
o roqueiro guarulhense à 
loucura. De acordo com 
a presidente da AC Rock 
Guarulhos, Rute Barbosa, o 
CarnaRock se caracteriza 
como um evento que tem 
como objetivo projetar as 
bandas, mostrando que há 
artistas com grande qualida-
de e potencial na cidade.
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Na quarta-feira (6), a Re-
cord TV exibiu mais um 
episódio do The Four Brasil 
sob comando Xuxa Me-
neghel. O programa teve 
como grande destaque da 
noite um talentoso cantor 
que trabalha como segu-
rança do metrô de São Pau-
lo e é o vocalista da banda 
dos seguranças: Ivan Lima 

impressionou jurados e pla-
teias ao cantar Still Loving 
You, do Scorpions.

Ele foi aplaudido de pé 
e conquistou, assim, uma 
das quatro vagas para a fi-
nal, onde o vencedor sairá 
com o prêmio de R$ 300 
mil. Em sua apresentação, 
Lima tirou Tay Rodriguez da 
competição.

Lima é uma das atrações 
a parte da Banda dos Se-
guranças do Metrô (BSM) 
desde o seu início, no final 
de 2010. 

De acordo com a pro-
posta da banda, durante 
as apresentações dentro 
do sistema metroviário os 
músicos sempre utilizam o 
uniforme de trabalho.

Segurança do metrô de São Paulo 
conquista vaga no The Four Brasil
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Armações Do Amor
Globo, 13h59 Fai-

lure To Launch. 
EUA. Comédia ro-
mântica. Direção 
Tom Dey. Com Mat-
thew Mcconaughey, 
Sarah Jessica Pa-
rker. Tripp, 35 anos, 
é um sujeito abso-
lutamente normal 
– charmoso, sim-

pático, sociável e 
faz sucesso com o 
sexo oposto. O úni-
co problema é que 
ele ainda mora com 
seus pais. Deses-
perados, eles con-
tratam uma mulher 
que garante fazer 
com o que o mar-
manjo saia de casa.

[ filmes ] 
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LAVARASMÃOS

Indivíduo
como
Marco
Polo 

Tipo de
acompa-
nhamento

médico

Gástrico 
e pan-

creático
(Fisiol.)

Cargo de
Romero

Jucá
(2018)

Artérias
que

irrigam o
miocárdio

Retoma 
(o namoro)

Cineasta
de "A Su-

prema 
Felicidade"

Primeira
mão na 

pintura de
paredes

Cláudia 
Ohana,

atriz
brasileira

Querido, 
em inglês

A da caixa-
preta de
aviões é
laranja

Figura
sinistra da
Revolução
Francesa

A tarefa
difícil 
de ser

realizada
Iguaria
vendida
em con-
feitarias

"O (?) do 
Nibelungo",
ópera de
Wagner

Barack
Obama:
Nobel da
Paz (2009)

Pode ser
armaze-
nado no
Kindle

(?) Sader,
sociólogo
brasileiro

Compo-
sições

poéticas
medievais

Mestre-(?):
parceiro
da porta-
bandeira

Renato
Gaúcho,

técnico de
futebol

O quaren-
tão, para

os adoles-
centes

A sílaba
fraca da
palavra
(Gram.)

O raciocínio
usado em 
problemas

lógicos
Hábito de
higiene a-
pós uso do
sanitário

Verde-(?),
cor do

uniforme
do Exército

Fraude
estudantil
"National",

em NFL

Centrais
de "rota"
Homem

belo (fig.)

Verônica Sabino,
cantora brasileira
A imprensa que

explora escândalos
Indicação
náutica da

bússola
Brava

Intenção
criminosa
(?)-da-ser-
ra, árvore

Carro de
Carnaval
Moeda de
Portugal

Ilha da Indonésia,
"point" de surfistas
Porção de bebida

ingerida (pl.)

Érbio
(símbolo)
Consoante
de "aço"

Financia
projetos
Mentira,

em inglês

Sufixo de
"burrito"
Antigo 

anestésico

Dom
(abrev.)
Abelha,

em inglês

3/bee — lie. 4/bali — dear — emir. 6/manacá.

[ novelas ] 

virgem

Você precisa 
aproveitar o calor de 
pessoas próximas a 
você e suas emoções 
o estão guiando na 
direção certa. Festas, 
atividades de lazer e 
reuniões com a família 
ou amigos são boas 
para recarregar suas 
baterias. Saia de sua 
concha.

Sua bondade lhe 
trará sorte, você se 
sente útil e o favor será 
devolvido. Você vai 
acabar tendo algumas 
conversas muito posi-
tivas, o que lhe trará o 
ânimo que você sentia 
que faltava.

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

Você vai precisar 
levantar os pés e 
tirar um tempo para 
relaxar. Você vai ver as 
coisas mais claramente 
amanhã. As avaliações 
que você vai fazer serão 
positivas, mas vai ser 
mais cansativo do que 
você pensa.

Você será capaz 
de aliviar o ambien-
te sem se deixar de-
sanimar por outras 
pessoas. Você está 
começando a sentir 
os resultados dos 
esforços que tem 
feito ultimamente.

Você vai colher os fru-
tos dos esforços que fez 
no mês passado. Isso é 
algo para se come-
morar! Um sentimento 
interno de bem-estar vai 
permitir que você colo-
que um grande número 
de ideias em ordem. 
A serenidade vai fazer 
você mais forte.

Sua autoconfiança vai 
deixar algumas pessoas 
invejosas e isso poderia 
levá-lo a mal-entendidos. 
Impulsos inesperados 
e frenéticos vão deixar 
você cansado, então 
não exagere no entu-
siasmo físico.

Você será livre para 
agir como quiser hoje. 
Atividades financeiras 
são muito favorá-
veis. Sua mente está 
borbulhando e você 
vai encontrar todos os 
tipos de coisas para 
fazer. Seja sensato.

Você sente que está 
chegando perto da 
verdade. Declare sua 
posição sem hesitação, 
mas sem ser agressivo. 
Você está definitiva-
mente em boa forma e 
seus níveis de energia 
são estáveis.

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

Você vai ter menos 
paciência com relação 
aos desejos dos outros, 
mas se mudar de rumo, 
você irá evitar conflitos! 
Você está mostrando 
maior realismo e sente a 
necessidade de parar e 
descansar, que é exata-
mente o que o médico 
ordenou.

Seu otimismo é 
claramente sentido 
por aqueles que o 
rodeiam. Não hesite 
em espalhá-lo ao seu 
redor. Você está sau-
dável, terá reflexos 
melhores e se sentirá 
mais leve.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Tito se recusa a 
se apresentar em 
seu show. Márcio 
convida Pérola para 
acompanhá-lo em 
seu estágio com um 
chef de cozinha. 
Kavaco lamenta 
por não conseguir 
realizar o desejo de 
Amanda de ter um 
filho. 

Espelho da Vida
Pat se revolta con-

tra Lenita. Gustavo 
protege Maristela 
de Eugênio. Alain 
descobre que Le-
tícia virá ao Brasil. 
Hildegard expulsa 
Hakima e Augusto 
de sua casa. Dora 
comenta com Graça 
sobre a gravidez de 

Cris/Julia.  

Verão 90
Mercedes avisa a 

Quinzão e Quinzi-
nho que nunca per-
doará Gisela por ter 
ficado com Hercu-
lano. Tânia conta a 
Marta que Hercula-
no sofreu um golpe 
do sócio, e Gisela 
foi deserdada. 
Jerônimo procura 
Álamo para pedir 
um favor. Madá 
elogia a mudança 
de comportamento 
de Gisela. João se 

entristece ao ver a 
foto de Manu com 
Jerônimo na capa 
de uma revista. Ála-
mo demite Janice e 
Dirce. 

O Sétimo Guardião
Laura mente para 

o pai sobre o que 
lhe aconteceu. 
Valentina confessa 
a Marcos Paulo que 
tentou tirar a vida 
de Laura. Nicolau 
leva Afrodite e 
Bebeto até Green-
ville. Mirtes ofende 
Milu e Jurandir. 
Luz e Sóstenes 
não encontram o 
buraco que leva até 
a fonte. Adamastor 
mostra para Stella 
o site que fez para 
Luciana. Nicolau 
questiona Bebeto 
sobre o resultado 
do teste de dança.

Jesus
Jesus prega sobre 

os falsos profetas. 
Nicodemos, escri-
bas e fariseus ficam 
constrangidos. Uma 
viúva idosa enfren-
ta as adversidades 
para se encontrar 
com Jesus. Antipas 
chega com Chuza 
e entregam um 
baú de moedas. 
O sacerdote sorri, 
satisfeito. Jesus 
então diz que a 
viúva deu mais que 

os nobres, pois não 
deu o que estava 
sobrando, mas tudo 
o que tinha. 

As Aventuras 
de Poliana

Poliana e Nanci 
vão até à casa de 
Branca para ver 
como ela está. 
Roger conta a Luigi 
o que houve no 
emprego. Nanci 
mima Branca por 
conta do acidente. 
Roger vai à casa 
de Marcelo buscar 
Guilherme e o en-
contra com Raquel, 
obrigando o filho a 
voltar para casa. 

Teresa
Heitor diz a Renan 

se ele está prepa-
rado para enfrentar 
Rubens, pois ele já 
disse estar disposto 
a brigar pela crian-
ça e por Esperança. 
Genoveva e Rubens 
discutem por que 
ela quer que o 
bebê se chame 
Paulo e Rubens não 
está de acordo. 

  

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

A Chefa Fotos: Divulgação

SBT, 23h15 The 
Boss. EUA, 2016. Co-
média. Direção: Ben 
Falcone. Com Melis-
sa Mccarthy, Kristen 
Bell. Michelle Darnell 
é uma das 50 pesso-
as mais ricas da amé-
rica. Conhecida pelo 
estilo autoritário de 
dirigir seu império e 
pelo temperamen-
to irascível, a pode-
rosa é presa por uso 
de informações privi-
legiadas. Após cum-
prir a pena, Michelle 

se vê na rua sem di-
nheiro, sem lar e sem 
amigos. Ao ser acolhi-
da por Claire, sua ex-
-assistente e sua filha, 
num modesto apar-
tamento, seu espírito 
capitalista logo vê no 
talento para cozinha 
de Claire uma opor-
tunidade de voltar ao 
topo. Quando o su-
cesso financeiro co-
meça a dar as caras, 
o passado de Michel-
le também quer acer-
tas as contas.
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VEÍCULOS
AUTOS

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

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

IMÓVEIS
ALUGA-SE

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

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

SOBRADO 2 COMODOS
sala, coz, wc, aréa de serviço, 1 
dorms, gar, R$ 450 bonsucesso, 
prox ao nagumo. F:2468-9271/ 
99976-9738

SOBRADO 2 COMODOS
sala, coz, wc, aréa de serviço, 1 
dorms, gar, R$ 450 bonsucesso, 
prox ao nagumo. F:2468-9271/ 
99976-9738

VENDE-SE

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

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

APTO PRX. AO CENTRO
Quitado, 2°andar c/2 dorms, 
gás canalizado da rua, 1vg. 
Cond R$105,00. R$130.000,00. 
F:2087-0465

LINDA CASA
Térrea, 2dorms c/ suíte, td plane-
jado. Acabamento de 1ª. Quintal 
+ 2vgs. R$460MIL. F:97212-
8941/97254-0000

SOBRADO LINDO
2dorms, 2vgs. Td planej, 
R$340MIL. F:97212-8941/97254-
0000

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

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

SERVIÇOS
ESOTERISMO

TRAGO SEU AMOR
De volta em até 24 hrs. 
F:(11)98102-0061 whats

RELAX

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

    

  

de linhaClassificados

PARA ANUNCIAR

NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

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

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

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 ?

Edital de convocação para Assembléia de Fundação
Movimento Acessibilidade e Inclusão Social de São Paulo  

MAIS ESTADUAL SP

O  M o vi m e n t o  A ce ssi b i l i d a d e  e  I n cl u sã o  S o ci a l  d e  S ã o  P a u l o  –  M A I S  
E S T A D U A L  S P ,  c o n vi d a  a s p e sso a s i n t e r e ssa d a s e m  e st i m u l a r  e  
f o m e n t a r  o  i d e a l  d e  co n st r u i r  a çõ e s i m p o r t a n t e s p a r a  P e sso a s co m  
Deficiência, para conscientização na sociedade em várias ações a 
co m p a r e c e r e m  n o  d i a  1 7  d e  m a r ç o  d e  2 0 1 9  à  A ve n i d a  A l e xa n d r e  
G r a n d i so l i ,  7 6 8  -  P a r q u e  C o n t i n e n t a l  I I  –  G u a r u l h o s –  S ã o  P a u l o ,  C E P  –  
07084-370. Na oportunidade será discutido e votado o Estatuto Social 
e  e l e i t o s o s m e m b r o s d o  C o n se l h o  F i sca l  e  d a  D i r e t o r i a

G u a r u l h o s,  0 7  d e  m a r ço  d e  2 0 1 9 .

 A g n a l d o  S o a r e s d e  C a m p o s 

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.



www.guarulhoshoje.com.br terça-feira, 12 de março de 201916

www.makro.com.br/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

LOJA GUARULHOS: RUA CARLOS LEAL EVANS, 252 - JD. SANTA FRANCISCA

Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 12 a 13 de março de 2019, enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste 
anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente 
para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão financiadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de 
crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A 
aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente 
na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 12/3/2019 A 13/3/2019OFERTAS DE DIAS02

2,79
UNID.

R$

Óleo de soja 
Concórdia
Unidade c/ 900ml

Café Pilão  
Pacote c/ 500g

7,99
PCT.

R$

Arroz branco T1 Camil
Pacote c/ 5kg

11,49
PCT.

R$ 2,89
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Coxa com 
sobrecoxa 
de frango 
congelada 
A partir de 4,79

KG

R$
Costela 
suína 
congelada 
Aurora
Peça 15,69

KG

R$ Contrafilé 
bovino
Peça, 
a partir de 18,79

KG

R$ Margarina 
Delicia 
Unidade c/ 1kg 4,99

UNID.

R$ Queijo mussarela 
Litoral ou Aro
Peça 15,29

KG

R$

Leite com 
tampa Italac 
Unidade c/ 1L

2,39
UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 

IDADE OU MAIS.

Água mineral 
sem gás Minalba
Garrafa c/ 1,5L

1,55
GARRAFA

R$

Isotônico 
Gatorade
Diversos sabores, 
garrafa c/ 500ml

2,85
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

2,78
GARRAFA

R$

Cerveja Skol  
Embalagem 
c/ 12 latas 
c/ 350ml

2,15
LATA

R$

Açúcar 
refinado 
União
Pacote c/ 1kg

1,69
PCT.

R$

Mistura para 
pão francês 
Aromix
Saco 
c/ 25kg

48,90
SACO

R$ Sardinha 
Gomes 
da Costa
Unidade c/ 84g2,59

UNID.

R$

20,90
UNID.

R$

Chocolate 
ao leite 
Nestlé
Unidade 
c/ 1kg

Detergente 
líquido Limpol
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

1,19
UNID.

R$

Oferta válida para produtos 
do mesmo tipo, marca ou embalagem.

Fralda Huggies 
Supreme Care
Diversos tamanhos, pacote 
mega ou roupinha

Oferta válida para produtos do mesmo tipo, marca ou embalagem.Oferta válida para produtos do mesmo tipo, marca ou embalagem.

TODOS OS PAPEIS HIGIÊNICOS NEVE

Detergente em pó 
Omo multiação
Unidade c/ 4,5kg

29,65
UNID.

R$

3
PAGUE 9,90R$

LEVE

Chocolate Bis
Unidade c/ 126g

Oferta válida para produtos do mesmo tipo, marca ou embalagem.

Oferta válida para produtos do 
mesmo tipo, marca ou embalagem.
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