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Câmara analisa restrição 
ao uso de canudinhos 
plásticos no município

DIVULGAÇÃO: Leonardo DiCaprio revelou o pôster do filme fará ao lado de Brad Pitt, ‘Once Upon a 
Time in Hollywood’. Veja no www.instagram.com/p/BvJm5T1lg5a/?utm_source=ig_embed
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Nos dois primeiros meses deste ano, a balança comercial guarulhense registrou uma diferença negativa de US$ 20 milhões, 
equivalente a quase R$ 76 milhões, entre importação e itens exportados, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior 

Guarulhos ganha destaque no 
volume de exportações do país
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Vítimas de enchentes poderão ter desconto na conta de água
GH  Pág. 3
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Unifesp abre inscrições para 
pós-graduação, na modalidade
a distância, até o dia 14 de abril

Prefeitura assina acordo com o 
Comitê Paraolímpico Brasileiro 
para capacitação de profissionais
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No domingo (17), o agente 
de trânsito Rodrigo Mafra, da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU), 
prestou os primeiros socorros 
a um atleta que caiu durante 
a corrida de rua “Mamonas 
Assassinas”. José Cabral 
sofreu um acidente vascular 
cerebral (AVC) e foi socorrido 
pelo agente, que já trabalhou 
no SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
e, por isso, possui curso de 
atendimento pré-hospitalar.

O atleta foi estabilizado pelo 
agente e transferido para o 
Hospital Geral de Guarulhos 
(HGG), onde segue internado, 
com quadro estável.

“É sempre uma emoção 
diferente poder ajudar 
as pessoas. Depois que 
deixei o SAMU é o segundo 
atendimento que faço. O 
primeiro foi em uma prova 
de ciclismo que aconteceu 
na rodovia Fernão Dias. 

O rapaz caiu e demos 
assistência até a chegada do 
socorro”, disse Mafra.

A prova começou na rua 
Padre Celestino (largada no 
Sam’s Club), na região central, 
e prosseguiu pela avenida 
Antônio de Souza. Na altura 
da rua Washington Luiz, o 
competidor desmaiou e foi 
prontamente atendido pelo 
agente de trânsito Mafra.

De acordo com a família da 
vítima, ainda não há previsão 
de alta médica. 
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PANCADAS DE 
CHUVA

TEMPESTADES

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

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

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

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

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

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

bu, Centro de Treinamen-
to do Flamengo do Rio. 
Que os responsáveis se-
jam responsabilizados, 
seja os diretores do clu-
be ou a própria prefeitura 
diante de tantas irrespon-
sabilidades que ceifaram 
a vida e os sonhos desses 
garotos.

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

Mega Sena
Concurso n° 2134
16/03/2019
06 - 21 - 34 - 46 - 54 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1789
18/03/2019 
01 - 03 - 05 - 08 - 09
11 - 13 - 14 - 15 - 17
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1952 
15/03/2019
08 - 09 - 18 - 21 - 27
31 - 33 - 34 - 42 - 43
45 - 59 - 66 - 70 - 72
75 - 80 - 84 - 90 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1914
16/03/2019
Primeiro sorteio 
03 - 07 - 08 - 26 - 27 - 41
Segundo sorteio
20 - 27 - 29 - 30 - 31 - 47

Federal
Extração n° 05371
16/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   91418            500.000,00
2º  16653              27.000,00 
3º  19154              24.000,00
4º  68205             19.000,00
5º  40066               18.171,00

 A dor do retorno

Edilson Gomes Oliveira e Elisangela, pais do aluno Caio Oliveira, morto no massacre, ob-
servam homenagens no portão e no muro da Escola Estadual Professor Raul Brasil, em 
Suzano, na Grande S. Paulo, nesta segunda (18). Nesta terça (19), a escola receberá alunos.

Atleta é socorrido por agente da 
STMU após sofrer AVC durante 
corrida ‘Mamonas Assassinas’

Patrulha Maria de Penha conduz mais um 
agressor à delegacia no Jardim São João 

A Equipe Maria da 
Penha da GCM con-
duziu até o 7º Distrito 
Policial - no Jardim São 
João, um individuo de 
37 anos para o registro 
do boletim de ocorrência 
por agressão, ameaça 
e descumprimento de 
medida protetiva a sua 
ex-companheira, e tam-
bém por resistência, uma 
vez que desobedeceu a 
ordem de condução ao 
Distrito Policial. O rapaz 
ficou detido para ser 
encaminhado à audiência 
de custódia no Tribunal 
de Justiça.

No sábado pela ma-
nhã, os guardas foram 
até a residência da 
vítima, de 35 anos que 
mora com a filha do ca-
sal, de cinco anos, para 
entrevista e fiscalização 
da medida protetiva, 
concedida pelo juiz. 
No local, a equipe se 
deparou com o autor em 
flagrante descumprimen-
to da medida.

A vítima, que é auxiliar 
de contabilidade, possui 
medida protetiva há um 
ano, quando registrou 
boletim de ocorrência na 

Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM), coman-
dada pela delegada 
Luciana Lopes.

No início deste mês, 
a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher 
na Câmara dos Deputa-
dos divulgou um Mapa 
da Violência contra a 
Mulher que indicou que 
em 2018 foram 68.811 
casos registrados. Os 
atos de violência foram 
classificados como 
importunação sexual, 
violência online (crimes 
contra a honra), estupro, 
feminicídio e violên-
cia doméstica, sendo 
que nesta última foram 
quase 15 mil casos. A 
maioria das vítimas tem 
entre 18 e 59 anos de 
idade.

Em Guarulhos, a 
Patrulha Maria da Penha 
iniciou seus trabalhos em 
agosto do ano passa-
do, com o objetivo de 
assegurar o acompanha-
mento e o atendimento 
das mulheres vítimas de 
violência doméstica e 
familiar, fiscalizando as 
medidas protetivas de-
terminadas judicialmente.
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Ulisses Carvalho

A Prefeitura de Guarulhos 
e a Sabesp estudam um 
possível acordo que possa 
beneficiar as famílias atin-
gidas pelas fortes chuvas 
que ocorreram nas últimas 
semanas na cidade. A infor-
mação foi confirmada pela 
administração municipal, 
e caso seja concretizado, 
os moradores de imóveis 
residenciais e comerciais 
afetados terão desconto na 
conta de água. 

“O acordo mencionado 
está em estudo entre a 
prefeitura e a Sabesp”, in-
formou a administração mu-
nicipal, que foi questiona-
da pela reportagem sobre 
quais as regiões da cidade 
poderiam ser beneficiadas, 
porém, não houve resposta. 
Já a Sabesp destacou que 
vai dar desconto na conta 
de água de imóveis resi-
denciais e comerciais com-
provadamente afetados 
pelas chuvas nos municí-

pios onde opera na Região 
Metropolitana de São Paulo. 

De acordo com a compa-
nhia estadual, este bene-
fício será concedido aos 
clientes que tiveram um 
aumento de consumo na 
conta emitida entre o perí-
odo de 11 de março e 11 de 
abril. “Para pedir o bene-
fício, o cliente deve obter 
um documento da Defesa 
Civil do município atestando 
que o imóvel foi afetado pe-
las chuvas e levá-lo a uma 
agência de atendimento da 
Sabesp portando a conta 
de água emitida de 11 de 
março a 11 de abril e um 
documento de identidade. 
O atendente vai emitir uma 
nova conta considerando 
a média de consumo dos 
seis meses anteriores, ou 
seja, a água utilizada a mais 
para limpeza dos imóveis e 
outros bens no período das 
cheias não será cobrada”.

Segundo a companhia, 
esse atendimento volta-

do para o desconto estará 
à disposição em todas as 
agências da Sabesp, in-
cluindo unidades do Pou-
patempo. “O cliente pode 
comparecer tanto à agência 
próxima de sua residência 
como também de outra lo-
calizada perto de seu local 
de trabalho. Os endereços 
de atendimento podem ser 
encontrados na Agência 
Virtual Sabesp, clicando em 
Canais de Atendimento e 
escolhendo o município de-
sejado”, informou.

Prefeitura e Sabesp estudam acordo para desconto 
na conta de água de imóveis afetados pelas chuvas 
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Com o objetivo de melho-
rar o abastecimento em toda 
a região do Pimentas, a Sa-
besp irá realizar intervenção 
na casa de bombas do bairro 
nesta terça (19). Os 44 bairros 
a seguir terão o fornecimento 
interrompido entre 8h e 16h:

Água Chata, Cidade Maria 
Dirce, Cidade Parque Alvo-

rada, Cidade Parque Brasília, 
Cidade Tupinambá, Conjunto 
Marcos Freire, Granja Eliana, 
Jardim Albertina, Jardim 
Angélica, Jardim Angélica II, 
Jardim Ansalca, Jardim Arujá, 
Jardim Bela Vista, Jardim 
Carvalho, Jardim Carvalho 
Novo, Jardim Centenário, 
Jardim dos Pimentas, Jardim 

Ferrão, Jardim Guilherme, 
Jardim Guilhermino, Jardim 
Leblon, Jardim Maria Dirce, 
Jardim Monte Alegre, Jardim 
Normandia, Jardim Nova 
Canaã, Jardim Nova Cidade, 
Jardim das Olivas, Jardim 
Oliveira, Jardim Rodolpho, 
Jardim Santa Maria, Jardim 
Silvestre, Parque das Nações, 

Parque Jandaia, Parque 
Jandaia I, Parque Jandaia II, 
Parque Jurema, Parque Maria 
Helena, Parque São Miguel, 
Sítio São Francisco, Vila 
Alzira, Vila Itaí, Vila Izabel, Vila 
Paraíso e Vila Real. Aten-
dimentos emergenciais no 
195 e 0800-011-9911 e pelo 
WhatsApp (11) 99983-4217.

Intervenção da Sabesp interrompe o abastecimento no Pimentas 

*Informe-se sobre tabela de preços vigente e condições de pagamento com os consultores de vendas. **O valor máximo do subsídio pode variar de acordo com a faixa de renda e o município, nos termos das normas legais vigentes. 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

CRECI/SP 19766-J

**

SE VOCÊ TEM UMA 
RENDA FAMILIAR
A PARTIR DE
R$ 1.600
VAI SAIR DO ALUGUEL  
AINDA ESTE MÊS.

*

47.500DE ATÉ

R$

SUBSÍDIO

3

ENTRADA
A PARTIR DE 

ZERO*

APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR 
EM VÁRIAS REGIÕES DE SÃO PAULO.

tenda.com
ACESSE4003-3690

NÃO PERCA MAIS TEMPO. LIGUE AGORA:
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Câmara avalia a restrição do uso 
de canudos plásticos na cidade

PEV Presidente Dutra entra em 
fase final das obras de construção

Guarulhos está entre os municípios com o 
maior volume de exportação no 1º bimestre

Guarulhos pode entrar 
para o hall das cidades 
brasileiras a proibir o uso 
de canudos plásticos. Para 
isto, a Câmara Municipal 
precisa aprovar o projeto 
de lei que está em pauta 
na sessão desta terça-feira 
(19). O longo período de 
decomposição é o principal 
argumento do vereador 
Ramos da Padaria (DEM) ao 
apresentar a proposta ao 
Legislativo.

Caso seja aprovada em 
duas votações na Câmara e, 
posteriormente, sancionada 
pelo prefeito Guti (PSB), a 
proposta obrigará os restau-
rantes, bares, lanchonetes, 
hotéis, ambulantes e outros 
estabelecimentos, assim 
como eventos públicos e 
particulares autorizados 
pela prefeitura, a suspen-
derem o uso de copos e 
canudos plásticos.

“Embora aparentemente 
inofensivos, os populares 

canudinhos e copos plásticos 
têm vida útil de em média 3 
minutos com a contrapartida 
de levaram mais de 300 anos 
para se degradarem. Estes 
utensílios, que depois de um 
único uso são jogados fora, 
acabam poluindo rios e ocea-
nos”, justificou o parlamentar.

A legislação também 
prevê punição de até R$ 
3.200,00 para quem des-
cumprir o que determina 
a lei. 

No caso de reincidência, 
será cobrado multa no valor 
de 3.000 (três mil) UFMG – 

Unidade Fiscal do Município 
de Guarulhos. A fiscalização 
será de competência da Se-
cretaria Municipal do Verde 
e do Meio Ambiente. 

“Os copos e canudinhos 
por serem pequenos, leves 
e uma vez nos oceanos, são 
comumente confundidos 
como alimentos e ficam 
alojados nos estômagos 
de aves marinhas, peixes, e 
mamíferos de grande porte, 
e até mesmo nas narinas de 
tartarugas marinhas, levando-
-os frequentemente a morte”, 
concluiu. (A.B.)

Moradores da região do 
bairro Presidente Dutra em 
breve terão perto de casa um 
local apropriado para des-
cartar gratuitamente entulho, 
móveis velhos, metais, restos 
de podas, madeiras, vidros, 
isopor e gesso. Em fase final 
de construção, o novo Ponto 
de Entrega Voluntária (PEV) 
terá 500m2 de área, na es-
quina da rua Maria Paula Mota 
com avenida João Bassi. Esta 
é a vigésima unidade do ser-
viço, que integra a política de 
Gestão de Resíduos Sólidos 
da Prefeitura de Guarulhos.

Iniciada em dezembro do 
ano passado, o PEV Presi-
dente Dutra já conta com 
cercamento e edificação de 
apoio concluídos. No mo-
mento, servidores do Depar-
tamento de Manutenção e 
Conservação da Prefeitura 
fazem concretagem da área 
para caçambas estacionárias, 
instalação de concertina e 
pintura. A previsão de término 

é até o final do próximo mês 
de abril.

Em todas as etapas, a 
obra tem a sustentabilidade 
como diretriz. Foi priorizada 
a reutilização de materiais e 
peças recebidas nos demais 
PEVs da cidade, como jane-
las, louças sanitárias, pisos 
e azulejos. Para adequação 
do piso externo será utiliza-
da brita (pedriscos) obtida a 
partir do beneficiamento de 
entulho realizado pela usina 
da Proguaru.

Guarulhos possui atual-
mente 19 Pontos de Entrega 

Voluntária que são destinados 
a atender os geradores e 
transportadores de pequena 
quantidade de resíduos. Cada 
munícipe pode entregar dia-
riamente até 1m³ de resíduos 
por dia, o que equivale a doze 
carrinhos de mão cheios ou 
a 20 sacos de 50 litros. Os 
PEVs funcionam de segunda 
a sexta-feira, das 8h15 às 16h, 
e aos sábados das 8h15 às 
15h30. Os endereços estão 
disponíveis no portal da Pre-
feitura de Guarulhos https://
www.guarulhos.sp.gov.br/
pagina/pev.
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Antônio Boaventura

Apesar do déficit opera-
cional entre exportações e 
importações, Guarulhos figura 
entre os municípios com 
maior volume de exportação 
do País, segundo dados 
da Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex), ligada ao 
Ministério da Economia. Nos 
dois primeiros meses deste 
ano, a balança comercial 
guarulhense registrou uma 
diferença negativa de US$ 20 
milhões, equivalente a quase 
R$ 76 milhões, entre importa-
ção e itens exportados. 

Neste período, a cidade 
também se tornou a 15ª em 
importação e teve registro 
de US$ 350 milhões em 
exportações e US$ 370 
milhões em importações. 
Esse desempenho colocou 
o município entre os dez 
principais do estado de São 
Paulo. Os dados da Secex 
revelam que nos meses de 
janeiro e fevereiro 246 em-
presas de Guarulhos atuaram 
no mercado exportador e 401 
empresas responderam pelas 
importações totais realizadas 

pelo município.
Guarulhos teve os Estados 

Unidos como principal par-
ceiro na exportação nos 60 
primeiros dias deste ano, com 
um volume avaliado em US$ 
57 milhões [R$ 216 milhões]. 
Além do país norte-america-
no, a cidade também escoou 
sua produção para a Alema-
nha, com um total de US$ 
30 milhões [R$ 114 milhões], 
França, US$ 18 milhões [R$ 
68 milhões] e Índia, com US$ 

16 milhões [R$ 61 milhões]. 
Em relação ao processo 

de importação, a China teve 
papel de protagonismo. O 
volume de itens daquele país 
asiático com entrada no muni-
cípio neste primeiro bimestre 
totalizou uma quantia de US$ 
102 milhões, equivalente a R$ 
387 milhões.  

O petróleo foi o item mais 
exportado por Guarulhos 
entre janeiro e fevereiro 
deste ano. Neste mesmo 

período, as vendas externas 
da commoditie totalizaram da 
US$ 153 milhões, correspon-
dentes a 45% do volume total 
embarcado para o exterior.

Já na importação, o sangue 
humano, com uma participa-
ção de 3,1% no total importa-
do, correspondentes a US$ 
12 milhões (queda de 16,0% 
no período comparativa-
mente com os dois primeiros 
meses de 2018), foi o item 
central das importações. 
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Unifesp abre inscrições para cursos 
de pós-graduação até dia  14 de abril

A Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), em 
parceria com o Programa 
Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), está com inscri-
ções abertas para seleção 
de alunos para os cursos 
de especialização na área 
da educação, na modali-
dade a distância. Há vagas 
disponíveis em cursos para 
professores da Educa-
ção Básica, da Educação 
Infantil ao Ensino Médio, em 
exercício na rede pública, e 
também para profissionais 
da área da saúde.

Na área da Educação, 
os professores podem 
escolher entre os cursos As 
Áfricas e suas Diásporas; 
Bullying, Violência, Pre-
conceito e Discriminação 
na Escola; Educação em 
Direitos Humanos; Ensino 
de Filosofia no Ensino Mé-
dio, e Literaturas de Língua 
Portuguesa - Identidades, 
Territórios e Deslocamen-
tos. Já para profissionais da 
área da saúde, os cursos 
oferecidos são Informá-
tica em Saúde e Saúde 
Indígena.

As inscrições vão até às 

23h59 do dia 14 de abril de 
2019. Para se inscrever, o 
candidato deve possuir for-
mação de nível superior em 
curso reconhecido pelo Mi-
nistério da Educação (MEC) 
e preencher o formulário de 
inscrição via on-line, pelo 
endereço: https://webapp.
sead.unifesp.br/index.php?c
=Formulario&m=preencher&
cod=152.

Os resultados do proces-
so seletivo e convocações 
para matrícula serão divul-
gados no endereço http://
www.uab.unifesp.br, de 
acordo com o cronograma. 
A primeira chamada será 
divulgada a partir de 30 de 
abril, e a matrícula deverá 
ser realizada do dia 20 a 23 
de maio; a segunda, a partir 
do dia 3 de junho, com 
matrícula entre os dias 10 
a 12 de junho; já a terceira 
chamada, será divulgada a 
partir de 19 de junho, com a 
matrícula nos dias 27 e 28 
de junho.

Para mais informações, 
consultar o edital: https://
www.pebsp.com/wp-con-
tent/uploads/2019/03/Edital-
-UAB_2019-202_Alunos.pdf
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Piada pronta!
O ex-prefeito Jovino Cândido (PV) dá sinais que 

pretende voltar ao cenário político. Está tentan-
do reestruturar seu grupo e promete novidades 
para abril. Espero que não seja justo no dia 1º…

Cultura
Sugestão ao prefeito Guti (PSB): retornar o 

quadro de Tarsila do Amaral para seu gabinete 
na Casa Branca, onde ficou por décadas e que 

o PT não deveria ter retirado. Ou então doe 
para a Pinacoteca do Estado…

Pendurando a conta…
O ex-diretor Jorge Tadeu Grieco, demitido 

sexta-feira, era ligado ao ex-secretário Giuliano 
Locanto (Transportes). Na tentativa de segurá-
-lo, Giuliano, maçom, insinuou que Grieco 
-também maçom - seria indicação do secretário 
Airton Trevisan (Justiça), influente na maçona-
ria. Trevisan nega veementemente…

Doa a quem doer
Falando em 

Transportes, 
levantamento 
preliminar apon-
tou 30 placas de 
ambulâncias do 
SAMU cadastra-
das como “invisí-
veis” no sistema 
de multas da 
Secretaria. E 
desde quando 
Guarulhos tem 
tantas ambu-
lâncias assim? 
Alertado, Guti 
determinou rigor 
na apuração…

Blefador
O midiático guarulhense Otávio Mesquita mais uma 

vez se lança como 
possível candidato 
a prefeito de Gua-
rulhos. Que eu me 
lembre, deve ser a 
terceira vez. Será 
que dá direito a 
música no “Fantás-
tico”...

Banho de 
loja

A Sabesp de-
verá em breve 
assumir as uni-
dades de atendi-
mento à população do SAAE. Em contrapartida, 
deverá reformar e reestruturar o Fácil do Bom 
Clima…

Bola na caçapa!
Por motivos pessoais, integrante do 1º escalão 

da Prefeitura vai pedir demissão. Ele deve sair 
do Controle (opa!) da pasta até o final do mês...

Três-oitão já era
Novas armas estão chegando para a tropa da 

GCM. Em vez dos antigos revólveres 38 de seis 
tiros, serão pistolas Taurus 380 de 18 tiros...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Os interessados em con-
correr a uma das 50 vagas 
para o cargo inspetor fiscal 
da Secretaria Municipal da 
Fazenda devem se inscre-
ver no concurso público até 
a próxima segunda-feira 
(25), pelo site www.vunesp.
com.br. A prova será apli-
cada no próximo dia 5 de 
maio e exige 60% de acer-
tos do total de questões 
para aprovar o candidato.

O cargo oferece salário 
inicial de R$ 6.042,67, 
que pode chegar a R$ 
15.853,91 (valor composto 
pela soma do salário base), 
por 40 horas semanais de 
trabalho. Além disso, são 
oferecidos ajuda de custo, 
auxílio-alimentação atua-
lizado, e Gratificação pelo 
Incremento de Arrecada-
ção - GIA (variável). 

Conforme o edital nº 
02/2019-SGE01, o candida-
to tem de ter nível superior 
em qualquer área de for-
mação; seja brasileiro nato 
ou naturalizado, ou então, 

estrangeiro com visto 
permanente; esteja em dia 
com a Justiça Eleitoral e 
Serviço Militar; e não regis-
tre antecedentes criminais 
impeditivos do exercício do 
cargo público.

A taxa de inscrição é 
de R$ 98,86, contudo, 
pessoas desempregadas 
são amparadas pela Lei 
Municipal nº 6.289/2007, e 
podem solicitar a gratui-
dade por meio do site da 
Vunesp.

Os inspetores fiscais 
municipais são responsá-
veis por combater irregu-
laridades e crimes fiscais, 
além de planejar as metas 
tributárias, por meio da 
administração, organização 
e fiscalização dos tributos 
e arrecadação da cidade. 
O profissional fortalece a 
base de responsabilidade 
legal e financeira do muni-
cípio. Praticando a legis-
lação, também participa 
dos processos de controle 
aduaneiro.

Com salário de R$ 6 mil, inscrições 
para concurso de inspetor fiscal 
vão se encerrar no próximo dia 25

Prefeitura de Guarulhos abre concurso 
para diferentes especialidades na Saúde

Na última sexta-feira (15), 
a Prefeitura de Guarulhos 
publicou no Diário Oficial do 
Município, o edital de aber-
tura (03/2019-SGE01) para 
selecionar 26 profissionais 
da Saúde de diferentes espe-
cialidades, que preencherão 
vagas abertas na Atenção 
Básica, Urgência e Emergên-
cia e em alguns centro de 
especialidades da cidade. 

As inscrições serão 
efetuadas exclusivamente 
pela internet, no site da 
www.vunesp.com.br, a partir 
das 10 horas do dia 25 de 
março (segunda-feira) até as 
23h59min do dia 30 de abril 
de 2019. A taxa de inscrição é 
de R$ 98,86.

 As vagas, que podem 
aumentar conforme necessi-
dade do município, são para 
cirurgião dentista (1 vaga), 
educador físico (3), enfermei-
ro (8), enfermeiro da família 
(4), especialista em saúde 
(fisioterapia) (1), especialista 
em saúde (fonoaudiologia) 
(1), especialista em saúde 

(nutrição) (2), especialista em 
saúde (psicologia) (2), espe-
cialista em saúde (serviço 
social) (1), especialista em 
saúde (terapia ocupacional) 
(1), farmacêutico (1) e médico 
veterinário (para atuação na 
área da saúde) (1). 

Cinco vagas são destina-
das para candidatos com 
deficiência. As jornadas de 
trabalho variam entre 20, 30 e 
40 horas, assim como os sa-
lários, que vão de R$3.240,11 
a R$6.108,31, dependendo do 

cargo e carga horária.
 O candidato deve ter ciên-

cia que ao se inscrever, estará 
declarando, sob as penas 
da lei que, após a aprovação 
neste Concurso e no ato da 
nomeação, deverá comprovar 
as seguintes condições: ser 
brasileiro nato ou naturaliza-
do, ou estrangeiro com visto 
permanente; ter idade mínima 
de 18 anos ou emancipado na 
forma da lei; estar em dia com 
as obrigações do Serviço 
Militar, caso seja do sexo 

masculino; estar em situação 
regular com a Justiça Elei-
toral; possuir escolaridade/
exigências para o respectivo 
cargo, no caso da carteira 
fornecida por Conselhos de 
Classe deve estar em situa-
ção regular; e não registrar 
antecedentes criminais.

 O edital completo está 
disponível no Diário Oficial do 
dia 15 de março, páginas 10 
a 16, no site da Prefeitura de 
Guarulhos: www.guarulhos.
sp.gov.br.  
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Bloco carnavalesco doa mais de
600 kg de alimentos ao Fundo Social

O Fundo Social de 
Solidariedade (FSS) 
recebeu no último 
sábado (16), a doação 
de 645 kg de alimentos 
não perecíveis, como 
arroz, feijão, óleo, 
açúcar, entre outros, 
do bloco carnavalesco 
Unidos dos Meus Ovos. 

O caminhão do 
Fundo Social esteve 
no bairro Vila Flórida 
para retirar os produtos 
arrecadados. A ação 
foi acompanhada pela 
presidente do FSS, 
Elen Farias, e pela dire-
tora do bloco, Michelle 
Ribeiro.

A presidente do 
Fundo Social de Soli-
dariedade abordou a 
importância da doação. 
“Agradeço mais um 
ano de parceria com o 
bloco. 

A doação será de 
grande valia para as 
ações do FSS, que 
atende as pessoas em 
situação de vulnera-

bilidade social”, disse 
Elen.

Para a diretora do 
bloco, é importante 
ser solidário. “Se cada 
um fizesse um pouco, 
o mundo seria melhor. 
Não é só diversão. 
Temos que fazer o bem 
e ajudar a humanida-
de de alguma forma. 
Estas doações são uma 
forma de promover ale-
gria e solidariedade”, 
afirmou Michelle.

Localizada na Vila 
Flórida, a Unidos dos 
Meus Ovos não tem 
fins lucrativos e arreca-
dou alimentos trocando 
seus abadás por ali-
mentos não perecíveis. 

O bloco nasceu de 
uma brincadeira entre 
amigos em 2015 e sai 
sempre após o Carna-
val. 

Este ano, a agremia-
ção distribuiu 1.500 
abadás e estima ainda 
arrecadar mais alimen-
tos para a doação.

Antônio Boaventura

Os vereadores que 
compõe a comissão de 
Educação, Cultura, Es-
porte, Lazer e Turismo da 
Câmara Municipal iniciou 
nesta segunda-feira (18) 
uma agenda de visitas às 
escolas da rede municipal 
de ensino. E na escola 
Cora Coralina, localizada 
na região do Cabuçu, os 
parlamentares constataram 
problemas na infraestrutura 
daquela unidade escolar. 

Na unidade, os verea-
dores Lauri Rocha (PSDB), 
presidente da comissão, 
Rômulo Ornelas (PT) e 
Serjão Inovação (PSL) rece-
beram da diretora Clorilda 
Pereira as queixas sobre 
problemas existentes na 
rede elétrica, que segundo 
ela, já causaram um prejuízo 
de aproximadamente R$ 3 
mil com a troca frequente de 
equipamentos. 

Rocha entende que esta 
situação trata-se de um 

problema de planejamento 
de engenharia elétrica, 
que exigirá uma reforma 
estrutural e a troca de toda a 
fiação. Ele também afirmou 
que vai encaminhar ofício 
à prefeitura para solicitar a 
manutenção das instalações 
elétricas “Não dá pra ligar o 
liquidificador e desligar a ge-
ladeira, esse é um provável 
erro de carga ou de cálculo 
de força”, ressaltou.

Entre os prejuízos 

provenientes dos proble-
mas estruturais, a escola 
contabiliza danos com 
lâmpadas, reatores, além 
de diversos equipamentos 
eletroeletrônicos e eletro-
domésticos queimados, 
como o freezer utilizado 
para armazenamento da 
merenda escolar, a bomba 
da caixa d’água e dez câ-
meras de monitoramento.

Para Clorilda, após a 
ampliação da escola, faltou 

adequar proporcionalmente 
a capacidade de forneci-
mento de energia elétrica 
ao consumo. A unidade, que 
inicialmente atendia apenas 
a creche, hoje contempla a 
pré-escola e o ensino fun-
damental, com capacidade 
para 1.200 alunos. “Quando 
utilizamos a máquina para 
lavar o pátio temos que 
desligar todos os computa-
dores, senão eles queimam”, 
observou.

Comissão de Educação visita escola no
Cabuçu e constata falta de infraestrutura
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Prefeitura assina acordo com Comitê Paralímpico 
Brasileiro para capacitação em esporte adaptado

Nesta segunda (18), o 
prefeito  Guti (PSB), assinou 
junto ao Comitê Paralím-
pico Brasileiro um acordo 
para capacitação de cerca 
de 300 profissionais de 
Educação Física da Rede 
Municipal de Ensino e da 
Secretaria de Esportes e La-
zer, em esportes adaptados. 
A assinatura foi realizada 
na sede do CPB, na Vila 
Guarani, em São Paulo, e 
contou com a presença do 
Secretário de Esporte e 
Lazer, Rogério Hamam.

“Esta parceria será um 
instrumento importante 
para impulsionar o esporte 
paralímpico no município 
e, futuramente, tornar 
Guarulhos uma referência 
no assunto. É uma inicia-
tiva pioneira que coloca 
nossa cidade como uma 
das primeiras no Estado a 
ter professores preparados 
para trabalhar nesta área“, 
disse o prefeito Guti.

No primeiro momento, os 

professores de Educação 
Física receberão um curso 
gratuito de Educação à 
Distância sobre o Movimen-
to Paralímpico, que já está 
disponível na plataforma 
da entidade. Posteriormen-
te, participarão de uma 
vivência esportiva que será 
realizada no próprio Centro 
de Treinamento, com data 
prevista para o dia 24 de 
abril.

“Nossa ideia é detectar 
uma ou duas modalidades 
Paralímpicas, fazer de Gua-
rulhos referência e, quem 
sabe, em breve, ter vários 
atletas medalhistas saindo 
daqui”, comentou Hamam.

Além disso, há a intenção 
de que Guarulhos seja uma 
das sedes do Festival Para-
límpico, em setembro, que 
promove a experimentação 
esportiva para crianças com 
e sem deficiência. 

No ano passado o evento 
foi realizado em 48 cidades, 
simultaneamente. Também 

estiveram presentes na 
reunião o superintendente 
do CPB, Nelson Hervey, e 
o Secretário de Desenvolvi-
mento e Assistência Social, 
Alex Viterale.
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CONCURSO DE FISCAL DA 
PREFEITURA DE GUARULHOS

CONQUISTE SUA INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA

(11)96193-8222

CURSO INTENSIVO NO 
COLÉGIO VIRGO POTENS 

AULAS + 
APOSTILAS

MENOR 
PREÇO

VENHA ASSISTIR  GRATUITAMENTE  

A AULA  INAUGURAL  DO  CURSO. 

DIA 22/03  SEXTA FEIRA

FAÇA JÁ SUA 
INSCRIÇÃO

Alienação por Iniciativa Particular
Processo: 0002011-93.1992.8.26.0224 – (Ordem nº. 854/1992)
Execução de Título Extrajudicial
Exequente: BNDES PARTICIPAÇÕES S/A 
Executado: VGP SERVIÇOS E INVESTIMENTOS S/A – ATUAL DENOMINAÇÃO DE SECURIT S.A. 
Objeto: IMÓVEL – UM PRÉDIO sob nº 600, localizado na Rodovia Presidente Dutra km 384, com 
área de terreno de 100.000 m2 e as respectivas benfeitorias para fins industriais, cuja descrição é a 
seguinte: “Começa no marco MCA lll, situado a 400,00m do bueiro Dutra e marco MCA ll, no sentido São 
Paulo- Rio, e segue numa extensão de 149,35m, junto a Rodovia até o marco de concreto, onde deflete 
à esquerda, formando um ângulo interno de 88°37’ e segue numa linha de 1.128,55m, confrontando 
com o terreno de propriedade de Yamaha Motor do Brasil Ltda., até o marco situado na Estrada de 
Bonsucesso (atual avenida Papa João Paulo l), onde deflete à esquerda, com um ângulo interno de 
113°16’, acompanhando a Estrada numa extensão de 10,00m, até um marco de concreto, quando 
deflete à esquerda, formando um ângulo interno de 66°44’, numa linha de 543,80m, dividindo com a 
área B, desmembrada até um marco de concreto, onde defletindo à direita e formando um ângulo interno 
de 267°39’, segue por uma linha de 161,80m, confrontando com a área B, até um marco de concreto, 
onde se inicia a área B, ponto onde deflete à esquerda e formando um ângulo interno de 90°, segue por 
uma linha de 577,79m, dividindo com a propriedade de Persico Pizzamiglio S.A., até chegar ao marco 
MCA inicial, formando um ângulo de 93°42’, com o alinhamento da Rodovia Presidente Dutra (marginal), 
encerrando a área supra citada, inscrito na Municipalidade local sob nº. 091.80.95.4536.00.000, onde 
consta a área construída de 26.388,62m2. Imóvel este com matrícula nº. 36.570 junto ao 1º Cartório 
de Registro de Imóveis de Guarulhos. Segundo o Laudo de Avaliação, o imóvel localiza-se no 
KM 214 da Rodovia Presidente Dutra (Marginal) e possui uma área construída de 25.383,40m2 
com as seguintes características: A) Cabine de medição com 22,9m2; B) Balança com 9,0m2; C) Sala 
departamento jurídico com 85,5m2; D) Cabine de força com 85,5m2; E) Sala compressores, Laboratório 
com 173,8m2; F) Caldeira com 114,0m2; G) Almoxarifado com 138,7m2; H) Escritório (2 andares) com 
566,4m2; I) Cabine de força com 78,0m2; J) Vestiário com 216,0m2; K) Ambulatório e sala montagem 
com 42,0m2; L) Caixa de água (2 torres) com capacidade de 40m3 e a outra de 1.000m3; M) Casa de 
bombas com 5 9,0m2; N) Salão jogos, refeitório, cozinha com 81,4m2; O) Depósito com 455,3m2; P) 
Cobertura com 36,0m2; Q) Depósito de sucatas com 208,0m2; R) Depósito de materiais inflamáveis 
com 290,4m2; S) Depósito de chapas com 640,0m2; T) Galpão – divisão metalúrgica com 11.520,0m2; 
U) Galpão – divisão madeira com 8.064,0m2; V) Galpão industrial com 1.991,0m2; X) Banheiros e 
escritório nos galpões com 91,0m2. ÔNUS: referentes ao imóvel constam no Edital.
Preço: AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 185.391.591,53 (CENTO E OITENTA E CINCO MILHÕES, TREZENTOS 
E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TREIS CENTAVOS) 
em maio de 2017 (base do cálculo: Índice TJSP) O valor do débito é de R$ 13.033.916,79 (treze milhões, 
trinta e três mil, novecentos e dezesseis reais, setenta e nove centavos) em 14/02/2017. Em caso de 
arrematação a comissão do leiloeiro é de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24 do 
Decreto nº 21.981 de 19/10/1932), a ser pago pelo arrematante diretamente ao leiloeiro.
Recebimento das propostas: Até o dia 18/06/2019, na forma do item 04 do Edital.
EDITAL: Disponível a partir de 19/03/2019, no portal www.bndes.gov.br.
FORMA DE PAGAMENTO: Na forma do Edital. 
Rio de Janeiro, 14 de março de 2019. Raphael de Moraes Zyngier – Gerente – AARH/DELIC/GLIC2.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

AVISO DE EDITAL

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA
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[ bloco de notas ]

GCM de Guarulhos apoia Suzano 
em ações de segurança

Idosos participam de oficina de 
compostagem no CCI Santa Mena

O prefeito de Guaru-
lhos, Guti, e o secretário 
de Assuntos de Seguran-
ça Pública, Gilvan Pas-
sos, por meio da Guarda 
Civil Municipal (GCM), 
atenderam prontamente 
a solicitação de apoio à 
GCM de Suzano, após 
atentado ocorrido em 
uma escola da cidade, na 
última quarta-feira (13). 
O município de Suzano 
fica a apenas 37 km de 

Guarulhos.
A GCM de Guarulhos, 

com o trabalho das ins-
petorias de Patrulhamen-
to de Trânsito (GTRAN) e 
Tático (ROMU), com co-
ordenação do Centro de 
Gestão de Patrulhamento 
Especializado (CGPE), 
atuou no sentido de 
garantir a organização e 
segurança nos desloca-
mentos dos cortejos para 
enterro das vítimas.

Um público de aproximada-
mente 40 idosos participou 
nesta quinta-feira, dia 14, 
da oficina de composta-
gem realizada na unidade 
Santa Mena do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI). 
Ministrada pelo engenheiro 
agrônomo da Secretaria de 
Meio Ambiente, Júlio de Sá, 
a iniciativa da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social faz parte da pro-
gramação do Mês da Mulher 
que prossegue ao longo do 
mês com diversas atividades 

nas duas unidades do CCI.
Durante uma hora, o enge-

nheiro ensinou como trans-
formar cascas de alimentos 
como frutas, verduras, ovos e 
legumes em adubo orgânico 
para uso de hortas e jardins. 
A próxima oficina acontece 
nesta segunda-feira, dia 
18, às 8h30, sobre Saúde 
dos Pés, no mesmo local, 
com a podóloga Midiã Leite 
Carvalhaes. Ela abordará os 
principais problemas que 
causam as dores e formas de 
prevenção.

[ bloco de notas ]

A Prefeitura de Guaru-
lhos já disponibilizou o 
resultado do processo 
de avaliação documental 
e seleção das propos-
tas para programação 
cultural da Secretaria 
de Cultura no Portal da 
Educação (https://bit.
ly/2HosMsu). Os projetos 
apresentados envolvem 
as linguagens das Artes 
Visuais, Artesanato, 
Artes Cênicas, Música, 
Literatura, Patrimônio 
Histórico, Audiovisual, 
Manifestações Tradicio-

nais, Hip Hop e Artes 
Integradas e atendem à 
iniciativa de garantir o 
acesso público aos bens 
culturais, incentivar a for-
mação e valorização da 
produção artística local.

As propostas seleciona-
das foram habilitadas e 
avaliadas pela Comissão 
de Seleção, e estão clas-
sificadas por ordem de 
pontuação, considerando 
critérios de desempate 
previamente estabeleci-
dos no Comunicado n° 
001/2019 – SCSC01.

Prefeitura divulga resultado de 
propostas culturais para a cidade

Encontro de Parceiros para o 
Acessuas Trabalho será dia 22

A Prefeitura realiza na 
próxima sexta-feira (22), o “I 
Encontro de Parceiros para 
o Programa Acessuas Traba-
lho”, às 14 horas, no Salão de 
Artes do Adamastor Centro. 
A iniciativa da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social irá explicar sobre 
o programa, cujo propósito 
é a busca da autonomia das 
famílias usuárias da Política 
de Assistência Social através 
da integração ao mundo do 

trabalho. Empresas, institui-
ções de ensino e agências 
de emprego interessadas em 
participar devem entrar em 
contato com a pasta.

A ação faz parte de um 
conjunto de ações de articu-
lação de políticas públicas, 
mobilização, encaminha-
mento e acompanhamento 
de pessoas em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco 
social, permitindo acesso a 
oportunidades de trabalho.

Divulgação
Divulgação

Já estão abertas as ins-
crições para o Cursinho 
Preparatório do Enem, 
realizado pela Subsecre-
taria da Juventude, em 
parceria com a Facul-
dade Academus. Serão 
disponibilizadas 60 
vagas, 30 para o período 
da manhã e 30 para a 
noite. O curso é gratuito 
e destinado a jovens de 
15 anos a 29 anos. Mais 
informações pelo 2408-
5604. 

As inscrições devem 
ser realizadas presen-

cialmente na Casa do 
Jovem, que fica na rua 
Nadir, 1995, Gopoúva. 
É necessário levar RG, 
CPF e um comprovante 
de residência. As aulas 
serão realizadas das 9h 
às 11h e das 19h às 21h, 
todas as segundas-feiras 
e terão início no dia 1º 
de abril, com término no 
dia 24 de junho. As dis-
ciplinas oferecidas serão 
português, redação e 
matemática. Os partici-
pantes receberão aposti-
las durante o curso.

Subsecretaria abre inscrições 
para cursinho do Enem

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

A 3ª Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
decidiu pela ilegalidade 
da cobrança da taxa de 
conveniência em venda de 
ingressos pela internet, no 
bojo de recurso interposto 
pela Associação de Defesa 
dos Consumidores do 
Rio Grande do Sul, contra 
decisão do TJ/RS, que teria 
reconhecido a legalidade 
da taxa ao enfrentar em 
segunda instância a ação 
coletiva ajuizada contra a 
empresa Ingresso Rápido. 

A ministra relatora, Nancy 
Andrighi, sustentou que 
a taxa é ilegal, já que: “A 
venda do ingresso para um 
determinado espetáculo 
cultural é parte típica e 
essencial do negócio, risco 
da própria atividade empre-
sarial que visa o lucro e 
integrante do investimento 
do fornecedor, compondo, 
portanto, o custo básico 
embutido no preço.” 

Os ministros que parti-
ciparam do julgamento 
entenderam que a prática 
configura venda casada e 
transferência indevida do 
risco da atividade comer-
cial ao consumidor, o que 
é vedado pelo Código de 
Defesa do Consumidor. A 
cobrança de taxas de con-
veniência pelo serviço de 
vendas de ingressos virtual 
tem sido adotada desde 
a disponibilização deste 
serviço pela internet, tendo 
gerado questionamentos 
pertinentes no mundo jurí-
dico, quanto à observância 
ou não ao Código de Defe-
sa do Consumidor. 

Em que pese à funda-
mentação utilizada pelo 
STJ para declarar ilegal a 
cobrança da taxa de con-
veniência, na ação coletiva 
ajuizada contra a Ingresso 
Rápido, não se estender 
às demais empresas do 
gênero, certamente, servirá 

como precedente influen-
ciador às demais instâncias 
para que protejam os 
consumidores de tal prática 
ilegal. Além disso, ações de 
indenização por dano ma-
terial poderão ser ajuizadas 
visando o ressarcimento 
de valores gastos a título 
da taxa, vez que, em sendo 
ilegal a cobrança, acarre-
taria enriquecimento ilícito 
das empresas fornecedo-
ras do serviço. 

A decisão tem funda-
mental importância no 
atual cenário jurídico 
brasileiro, no qual o 
consumidor por vezes se 
sente desamparado pela 
legislação e pelo Poder 
Judiciário. É sabido que 
é vedada, a prática da 
venda casada, contudo, 
ainda é muito comum 
em inúmeros estabeleci-
mentos e em comércios 
online no país. 

São vários os casos em 
que o Código de Defesa do 
Consumidor é violado por 
empresas fornecedoras, 
acarretando prejuízos de 
ordem material e moral aos 
consumidores de produtos 
e serviços. A violação do 
CDC varia desde casos em 
que o consumidor compra 
produtos eivados de vícios 
ou defeitos e não são res-
sarcidos até publicidades 
enganosas, aos quais são 
induzidos a erro com base 
em informações falsas so-
bre o objeto do consumo. 

O STJ agiu acertadamente 
declarando ilegal a cobran-
ça da taxa de conveniência 
na venda de ingressos on 
line, pois, o consumidor se 
vê obrigado a comprar da 
empresa que os responsá-
veis pelo evento determi-
nam, cerceando sua livre 
escolha, de modo a ficar 
caracterizada a venda casa-
da, o que é expressamente 
proibido em lei.

Taxa de conveniência
em venda de ingressos

[ artigo ]

Cristiano Medina da Rocha
Advogado criminalista
E-mail: cris.medina.rocha@gmail.com
Tel. 2409-7950
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Em 2019, Alencar Burti, 
presidente da Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo, com-
pleta 20 anos de dedicação à 
causa empresarial. Em parte 
significativa desses anos, Bur-
ti exerceu importante papel 
de liderança dos empresários 
paulistas. Em reconhecimen-
to ao seu grande legado, a 
ACE-Guarulhos prestou uma 
homenagem a Burti.

Nesta quinta-feira, dia 14/03, 
o presidente da ACE, William 

Paneque, acompanhado do 
superintendente da entidade, 
Maurici Dias Gomes, esteve 
na sede da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP) 
e entregou uma placa ao líder 
paulista, que deixa o coman-
do da Facesp no final deste 
mês. “Esta é uma singela 
forma de valorizar o empenho 
do Alencar em defesa dos in-
teresses da classe produtiva”, 
afirma Paneque.

Feliz com a honraria, Burti 
agradeceu pelo presente. 

“Esse é um ato que me deixa 
muito orgulhoso, porque 
mostra que temos parceiros 
valorosos em Guarulhos e 
que caminhamos sempre 
na mesma direção”, diz o 
empresário, que também foi 
presidente da ACSP.

Além da homenagem, Pane-
que debateu com Burti sobre 
os rumos da classe empresa-
rial no Estado, sobretudo na 
Região Administativa 3 (RA-3 
Alto Tietê), da qual Paneque 
é o novo vice-presidente. “Es-

tamos empenhados, na RA-3, 
em continuar e ampliar o 
bom trabalho que vem sendo 
desenvolvido. O Alto Tietê é 
uma potência que tem muito 
a oferecer”, disse Paneque.

Ao final do encontro, Pane-
que reforçou a importância 
de Alencar Burti para classe 
empresarial e deixou um con-
vite ao combativo presidente 
da Facesp. “As portas da 
ACE-Guarulhos estão sempre 
abertas e Alencar Burti é mais 
que bem-vindo em nossa 

entidade, porque lá também 
é sua casa. Afinal, amadure-
cemos muito sob sua gestão 
à frente da Facesp. E como 

está descrito na placa que lhe 
entregamos, ‘que sua compe-
tência e legado permaneçam 
para sempre’”.

ACE-Guarulhos rende homenagem a presidente
da Facesp por legado à classe empresarial

CERIMÔNIA: William Paneque, presidente da ACE-Guarulhos, entregou placa a Alencar Burti na quinta-feira, dia 14, na sede da Associação Comercial de São Paulo
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[ horóscopo ]

Cavalo De Guerra

Corrida Mortal 3

Globo, 13h59 War 
Horse. EUA. Drama. Di-
reção Steven Spielberg. 
Com Emily Watson, Da-
vid Thewlis. Albert Nar-
racott, filho do fazendei-
ro e ex-herói de guerra 
Ted, começa a treinar o 
cavalo Joey e logo a du-
pla se torna inseparável. 
Com a eclosão da Pri-

meira Guerra Mundial, o 
animal é vendido para a 
Cavalaria do Exército e 
enviado para a linha de 
fogo, enfrentando uma 
verdadeira odisseia. En-
quanto isso, Albert em-
barca numa perigosa 
missão para encontrar o 
seu companheiro e tra-
zê-lo de volta para casa.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 34

IBFC
P

EPGUARDIOLA
ANLGRB
GOVERNANÇA

GAREAEN
MAFLAGRAD

O

PENURIACN
NCASIMIO

OTIBMADEND
E

BOABLETE
OVOLTAGEM
NMEALIP
LOASRRIR

FINLANDIAE
NCBIFOG

DESEMBARAÇO

A mãe de
todas as
doenças

(dito)

A arte do
Bolshoi e
do Kirov
(Rússia)

Motiva a
demissão
por justa

causa

Técnico do 
Manchester

City em
2018 (fut.)

Competi-
ção como 
o Dakar
(autom.)

Graciliano
Ramos,
escritor

alagoano

(?)-2: o
chamado

"avião
invisível"

Prática do
ocupante
de cargo
executivo

Sabor de
gelatinas

Atitude da
pessoa
provo-
cadora

Ponto de
parada na

viagem
ferroviária

O peso
buscado
por quem
faz dieta

Marjorie
Estiano,
atriz e

cantora
Condição
do inscrito
no Bolsa
Família

Chuck
Norris,

ator 
dos EUA

Medida do
potencial
elétrico
(Fís.)

Mamífero 
africano de
pescoço

longo
(?) Vista,
capital de
RR, inte-

grou o AM

Museu
Oscar

Niemeyer
(sigla)

Cervídeo
que pode
ter 2 m 

de altura

(?) Babá,
herói de

conto
árabe

"Progra-
ma", em

PNBL
(Inform.)

País natal
de Kimi

Raikkonen
(F1)

Liga na-
cional de
basquete

(sigla)

Ação im-
própria na
cerimônia

formal
"Uma vez

(?) a
primeira"

(dito)
Postura 

impensá-
vel ao
tímido

Forma a-
proximada
do oceano
Atlântico

"Master",
em MBA
(Econ.)

Nevoeiro
típico da
paisagem
londrina

Nanômetro
(símbolo)
Apologias

(fig.)

Macaco
(Zool.)

Tudo, em
inglês

Extem-
porânea

Campo de
ação (fig.)
Tempero

da
culinária
baiana

Analgésico irritante 
ao estômago, é 

contraindicado na
dengue (sigla)

Formato 
do sofá 
de canto
Enxerga

Surpre-
endido

Amerício
(símbolo)

Transação financeira
realizada com o

computador ou com 
o celular (Inform.)

Tipo de
amuleto

A terceira
consoante

Escanteio
(fut.)

3/all — fog — nbb. 4/rali. 6/acinte. 9/finlândia.

[ novelas ] 

virgem

Se você conseguir 
superar a sua impe-
tuosidade e contro-
lar seus impulsos 
frenéticos, tudo vai 
correr bem. Você está 
inatamente mais forte 
do que pensa, mas 
as dúvidas sem fun-
damento não deixam 
você seguir adiante.

Você estará pronto 
para colaborar constru-
tivamente pelo prazer 
de se sentir útil. Seria 
bom para você relaxar e 
ouvir mais suas neces-
sidades básicas, sem 
um deslocado senso de 
orgulho. Você deveria 
dormir mais.

Você estará mais sério 
do que o habitual, o que 
poderia ser interpretado 
como mau humor, por 
isso fique aberto a ou-
tras pessoas. Contrastes 
estão no horizonte e 
sua saúde irá flutuar. É 
essencial distribuir suas 
atividades uniformemen-
te ao longo do dia.

A verdade de suas 
convicções será conta-
giosa, então expresse 
o que você pensa de 
forma clara e simples. 
A mensagem está 
chegando às outras 
pessoas. Cuidado com 
o sistema digestivo e dê 
uma olhada objetiva em 
sua dieta.

Você vai enfrentar as 
tarefas que esperam 
por você hoje. Não 
se deixe ser indevi-
damente influenciado 
por coisas que você 
ouve, tenha a sua pró-
pria opinião. Fazer o 
contrário pode gastar 
sua energia.

Sua vida amorosa 
será o centro do palco, 
então saia de sua 
concha, sem demora! 
Você precisa recar-
regar as baterias e 
conseguir dormir mais 
e melhor se quiser ser 
bem sucedido.

Você falar muito 
hoje. É hora de lidar 
com uma questão 
difícil. Você está per-
dendo a sua forma 
muscular. Você vai 
se sentir mais leve e 
seus reflexos serão 
mais nítidos.

Você está se sen-
tindo melhor com 
você mesmo, o que 
faz com que se sinta 
mais seguro. Você 
estará bem equi-
pado para alcançar 
seus objetivos. 

Você vai conseguir 
resolver uma discus-
são entre as pessoas 
em sua vida, sinta-se 
orgulhoso. Você vai 
ser muito duro con-
sigo mesmo. Você 
precisa encontrar 
um equilíbrio entre 
trabalho e descanso, 
reflexão e relaxa-
mento.

Você sabe que está 
indo na direção certa, 
afirme sua posição 
sem hesitação, mas 
não seja agressivo. 
Você está decidido a 
ter hábitos mais sau-
dáveis e seus níveis de 
energia se estabilizam. 
Aproveite para reava-
liar sua saúde.

Você vai precisar 
romper com as normas 
que regem o meio 
ambiente e reavaliar. 
Seu realismo será de 
grande ajuda para as 
pessoas ao seu redor, 
mas não se esqueça 
de que você precisa 
saber quando parar.

Você estará mais à 
vontade na empresa 
e é hora de cuidar 
corretamente do seu 
relacionamento. Você 
precisa cuidar de si 
mesmo e compensar o 
período de negligência. 
Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael situa 
Solange, e todos 
aprovam. Lia chega 
durante a aula de 
Rafael, e Garoto 
vibra. Kavaco pede 
ajuda a Maria Alice 
para descobrir o 
décimo desejo de 
Amanda. 

Espelho da Vida
Piedade e Padre 

Luiz se emocio-
nam. Alain explica 
a Priscila sobre a 
prisão de Isabel. 
Gilson corteja Gen-
til, e Américo se 
incomoda. Cris/Ju-
lia se despede de 
Piedade. Gustavo 
impede que Otávio 
e Augusto cheguem 
à prisão onde está 

Danilo.

Verão 90
No jantar ofereci-

do por Mercedes, 
Vanessa surpre-
ende a todos ao 
aparecer como 
Duquesa. Jerônimo 
fica atônito ao ver 
que a ex-amante 
retornou poderosa. 
Mercedes alerta 
Jerônimo sobre o 
Duque e diz que 
ele é muito perigo-
so. Jerônimo teme 
que Vanessa faça 
algo contra ele. 

O Sétimo Guardião
Luz diz a Gabriel 

que já sabe de to-
dos os seus segre-
dos. Aranha flagra 
Stella cuidando de 
Júnior e acredita 
que os dois estão 
tendo um relacio-
namento. Feliciano 
comunica a Gabriel 
que deixará a 
Irmandade por um 
tempo. Guilherme 
descobre que Mir-
tes é a autora das 
mensagens do Tarja 
Preta. Eurico se en-
furece ao saber do 
suposto assédio de 
Fabim a Marilda. 

Jesus
Jesus fala aos 

apóstolos. Os após-
tolos acompanham 
o Filho de Deus. 
Antipas pede para 
Temina não deixá-lo 
só. Pilatos beija 
Cláudia. Helena diz 
que quer ser uma 
seguidora do Mes-
sias. Jesus prega 
sobre a videira. 
Dimas, Gestas e 
Barrabás não têm 
o sono tranquilo 
durante a noite.

As Aventuras 
de Poliana

Lorena fica muito 
preocupada e 
triste por conta da 
situação de Durval. 
Guilherme desaba-

fa com Vini e Jeff 
sobre que seu pai 
fez e fica muito 
mal com toda essa 
situação. Sérgio 
e Joana seguem 
tentando animar 
as crianças ,sem 
sucesso. Marcelo 
fala sobre a prisão 
de Durval na casa 
de Roger e os dois 
acabam brigando. 
Poliana tenta ani-
mar Raquel e Lore-
na que vão dormir 

em sua casa.

Teresa
Teresa não conse-

gue esconder seu 
ciúmes ao perceber 
que Mariano está 
gostando de outra 
mulher. Mariano 
deixa claro que 
agora que Auro-
ra terminou sua 
relação com Martin, 
fará de tudo para 
merecê-la. Teresa 
chora por Maria-
no, Joana vê, mas 
rapidamente Teresa 
diz que o motivo de 
seu choro é porque 
Arthur não tem se 
esforçado para tirá-
-la da Vila. 

     
O resumo dos 

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

SBT, 23h15 Death 
Race 3. EUA, 2013. 
Direção: Roel Rei-
né. Com Luke Goss, 
Danny Trejo. O as-
sassino de policiais 
Carl Lucas, mais 
conhecido como 
Frankenstein, é um 
piloto lendário, uma 
marca com legião 
de fãs que o acom-
panham num reali-
ty show de carros. 
Após vencer quatro 
corridas, Carl preci-
sa de apenas mais 

uma vitória para en-
fim conseguir a so-
nhada liberdade. 
A dificuldade ex-
tra está no cenário: 
a derradeira dispu-
ta se dá no infer-
nal Deserto Kalaha-
ri, na África do Sul, 
onde além dos ad-
versários ele tam-
bém terá forças 
poderosas nos bas-
tidores do progra-
ma que prometem 
garantir sua derro-
ta!   
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS 
SOBRADO VAGO

04 DORMITÓRIOS, 3 SALAS, E 2 BANHEIROS, 
100% REFORMADO (08 VAGAS DE GARAGEM), MURADO COM 
FRENTE PARA ESTRADA DO ELENCO, Nº 1416. CENTRO DO 

BAIRRO. EXCELENTE PONTO PARA CLINICA MÉDICA, 
DENTISTA, ETC. PREÇO R$ 330.000,00, ACEITO CARRO OU 

PARCELO COM 60X FIXAS.

TERRENO DESMEMBRADO 
PARQUE CONTINENTAL 04, 5X30 COM 70% PLANO, RUA 

ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS MELHORAMENTOS 
PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 145.000,00, ACEITO CARRO  E 
PARCELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

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/

PARCELO EM ATÉ 60X FIXAS.

 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$ 700.000,00 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

Prox. Av. Papa João 
Paulo I, 2Dorm, sala, coz, 

1 vaga
R$ 1.000,00 (Fiador, Seguro 

Fiança, Deposito)
Cod.2111

181m2, Prox. Av. Papa João 
Paulo I, 3Dorm(1Suíte), sala, 

copa, coz, 2wcs, 4 vagas
R$350 Mil (Aceita 
Financiamento)

Cod.1582

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

 portão aut. 
R$275.000,00 (aceita auto 

até R$40mil)
cod.2083

82m2, prox. Av. Salvado Filho, 
3dorm(1suite), 

sala 2 ambi, coz, 2wc, 2vgs.
R$380Mil (aceita 

�nanciamento, Estuda 
permuta em apto menor 

valor) cod.2080

Prox. Escola Cassiano 
Ricardo, 3Dorm (1Suíte com 

sacada), 2wcs, sala estar, 
sala de jantar, cozinha.

R$1.200,00 + IPTU (Fiador, 
Deposito, Seguro Fiança)

Cod.2035

Salão Comercial
AV.Capitao Aviador
 Walter Ribeiro 455

150m2, 2wc, rampa de acesso, 
4vgs Sobrado fundos: 4salas, 

2wc. R$ 7.000,00 + IPTU (�ador, 
seguro �ança) estuda proposta.

cod.1666

 Apartamento
Centro

69m2, Prox. Centro, 
3Dorm(1suíte), sala, coz, 

2wcs, Lazer Completo
R$350 Mil (Aceita 
Financiamento)

Cod.2081

Sobrado Itapegica
Prox. Shopping Internacional, 
3Dorm (1Suíte com Closet), 
sala ampla, coz planejada, 
edícula com 2 cômodos, 3 
vagas R$2.100,00 (Fiador, 
Seguro Fiança, Deposito)

Cod.1899

Terreno
Pq. Residencial Bambi

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

R$200 Mil
Cod.539

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

Sobrado
Jd. Das Nações

120m2 Constr./250m2 
terreno , Prox. UBS Soimco, 

3Dorm(1sac), sala, coz, 
1wc, quintal amplo, portão 

aut., 6 vgs R$ 450 Mil (Aceita 
Financiamento) Cod. 1987

Salão comercial
Jardim Ottawa

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

R$ 1.500,00 + IPTU
Cod.2088

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha
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

Sobrado 
Cidade Jardim Cumbica

175m2, Prox. Av. Monteiro Lobato 
3 Dorm(1suíte), sala ampla, coz 

planejada, 2 vgs cobertas, portão 
aut. R$2.000,00 + IPTU (Fiador, 

Deposito, Seguro Fiança)
Cod.2069

Terreno
Bonsucesso

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

R$350 Mil (Estuda Proposta)
Cod.168

Apartamento
Bonsucesso

45m2, Prox. a Dutra, 2Dorm, 
sala, coz, 1wc, 1 vaga, 

semi-mobiliado.
R$800,00 + IPTU + COND 

(Fiador, Seguro Fiança, 
Deposito) Cod. 1975

Sobrado
Jardim Presidente Dutra
250m2, Prox. Escola Zilda, 
2Dorm(1Suíte), sala, coz, 

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

Financiamento, Estuda 
Proposta) Cod.1418

47m2,Reformado!,  Prox. 
Shopping Maia, 2Dorm, sala, 

coz, 1wc, 2 vagas.
R$1.400,00 (Fiador, Seguro 

Fiança, Deposito)
Cod.2104

Apartamento 
Vila Aeroporto

Sobrado
Jd. Das Nações

Casa Térrea
Cidade Parque Brasília

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

Sobrado
Parque Uirapuru

Apartamento
Jardim City
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Thiago W esley Carvalho, estado civil 
divorciado, profissão operador de empi-
lhadeira, nascido em Novo Horizonte, SP 
no dia três de julho de mil novecentos e 
oitenta e seis (03/07/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de João Batista Carvalho 
e de Cinara Santana de Lima Carvalho. 
Tatiana Felix dos Santos, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia sete de julho de mil 
novecentos e oitenta (07/07/1980), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Gescijames Jovi-
niano dos Santos e de Terezinha Felix de 
Oliveira dos Santos. 

Bruno Teixeira Rodrigues, estado civil 
divorciado, profissão operador de indús-
tria farmacêutica, nascido em Subdistrito 
Ipiranga, São Paulo, SP no dia vinte de 
junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/06/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Marcos Antonio Barbosa Rodrigues e de 
Maria Jose Teixeira Santos. 
Joana D’ Arc Silva Ferreira, estado 
civil solteira, profissão personal trainer, 
nascida em Subdistrito Santo Amaro, 
São Paulo, SP no dia treze de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(13/09/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Lindon Johnson Pereira Ferreira e de Ma-
ria da Conceição Silva Ferreira. 

Júlio Cézar Alves de Souza, estado civil 
solteiro, profissão confeiteiro, nascido em 
Várzea Nova, BA no dia vinte e sete de 
julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/07/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Antônio Manoel de Souza e de Maria 
Neuza Alves de Souza. 
Cleide Marinalva da Silva Sobral, es-
tado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida em Subdistrito Ja-
baquara, São Paulo, SP no dia vinte e um 
de junho de mil novecentos e noventa e 
um (21/06/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de José João de Sobral e de Marinalva da 
Silva Sobral. 

Francisco Nunes Arauj o, estado civil 
solteiro, profissão montador eletrôni-
co, nascido em Vitorino Freire (Reg. 2º 
Ofício), MA no dia dois de janeiro de mil 
novecentos e setenta e seis (02/01/1976), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Cícero Viana 
Araújo e de Raimunda Nunes Araújo. 
Adriana Vital da Silva, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Vitorino 
Freire (Reg. 2º Ofício), MA no dia quin-
ze de julho de mil novecentos e oitenta 
(15/07/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Cicero Gomes da Silva e de Raimunda 
Vital da Silva. 

Luiz Fernando de Souza, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de expedição, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
sete (09/12/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Luiz Claudio de Souza e de Zilmeire 
Almeida de Souza. 
Ester Regina Domingues dos Santos, 
estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e seis 
de outubro de mil novecentos e noventa e 
oito (26/10/1998), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Gilsimar Pereira dos Santos e de Daniela 
Regina Domingues dos Santos. 

Guilherme dos Reis Costa, estado 
civil solteiro, profissão auxiliar de ram-
pa, nascido em Nilópolis (Reg. 1º Dis-
trito), RJ no dia vinte e cinco de abril 
de mil novecentos e noventa e um 
(25/04/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Márcio Osório da Costa e de 
Ana Paula dos Reis. 
Priscilla Aldana López Justo, estado 
civil solteira, profissão agente de aten-
dimento ao passageiro, nascida em Rio 
de Janeiro (Reg. 12ª Circunscrição, 6º 
Zona), RJ no dia vinte e nove de agos-
to de mil novecentos e noventa e cinco 
(29/08/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Marcelo da Silva Justo e de 
Andrea Liliana López. 

Luis Fernando do Nascimento, estado 
civil solteiro, profissão serralheiro, nascido 
em São José dos Campos (1º Subdistrito), 
SP no dia dezoito de julho de mil novecen-
tos e oitenta e um (18/07/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de José Luiz do Nascimento e de 
Claudete da Consolação Alves Nascimento. 
Michele Cristina Thereza, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar de serviços gerais, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dez de maio de 
mil novecentos e oitenta e dois (10/05/1982), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Pedro Olimpio There-
za e de Rosangela Soares Thereza. 

Mateus Grima dos Santos, estado civil 
solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
junho de mil novecentos e noventa e seis 
(22/06/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Jose Carlos Grima da Silva e de Josenilda 
Sousa Santos. 
Tais Alzira Lima Silva, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dezesseis de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis (16/11/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Aparecida Alzira 
de Lima. 

Valdelício Gomes da Silva, estado civil sol-
teiro, profissão ajudante de transportadora, 
nascido em Castro Alves, BA no dia cinco 
de maio de mil novecentos e sessenta e 
seis (05/05/1966), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Alício Pedro da Silva e de Alcina Gomes 
da Silva. 
Jocenita Nascimento Catapano, estado 
civil viúva, profissão do lar, nascida em São 
Caetano do Sul, SP no dia doze de maio de 
mil novecentos e sessenta (12/05/1960), resi-
dente e domiciliada em Distrito Sapopemba, 
São Paulo, SP, filha de Salvador Gonçalves e 
de Joannita Nascimento Gonçalves. 

W illiam Silva da Rocha, estado civil solteiro, 
profissão cabeleireiro, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia oito de abril de mil novecentos 
e noventa e dois (08/04/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Claudemir Soares da Rocha e de 
Eva Soares da Silva. 
Mirian Tainá Rosa Guimarães, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), SP no 
dia vinte de maio de mil novecentos e noven-
ta e seis (20/05/1996), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Regina Rosa Guimarães. 

Gilglivanaldo da Silva Fernandes, estado 
civil solteiro, profissão caminhoneiro, nascido 
em Natal (Reg. 1ª Zona), RN no dia quatro 
de março de mil novecentos e setenta e 
nove (04/03/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Francisco Fernandes Pereira e de Eudocia 
da Silva Fernandes. 
Edina Anselmo do Nascimento, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de abril de 
mil novecentos e oitenta e três (14/04/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
3Guarulhos, SP, filha de José Soares do 
Nascimento e de Marlene Anselmo do Nas-
cimento. 

Anderson Santos Lima, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia treze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (13/12/1994), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Muniz de Lima e 
de Edna Santos Lima. 
Gisele Pimentel Alves, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e seis (20/02/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Manoel Alves da Silva e de Sueli 
Pimentel Souza. 

Riomar Jeronimo de Lima, estado civil 
solteiro, profissão cozinheiro, nascido em 
Abreu e Lima, PE no dia trinta de outubro de 
mil novecentos e oitenta e oito (30/10/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Sebastião Gerônimo 
da Silva e de Ivonete José de Lima. 
Valdeluci Gomes da Silva, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Recife (Reg. 13º Distrito, Casa 
Amarela), PE no dia dois de agosto de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/08/1982), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Valdeci Gomes da 
Silva e de Maria Luiz da Silva. 

Edilson do Nascimento, estado civil di-
vorciado, profissão operador de máquina, 
nascido em Mamanguape, PB no dia cin-
co de maio de mil novecentos e setenta 
(05/05/1970), residente e domiciliado em 
Campinas, SP, filho de Francisco Ferreira e 
de Maria José do Nascimento Ferreira. 
Evanete Silva dos Santos, estado civil 
solteira, profissão encarregada, nascida em 
Maracás, BA no dia quinze de julho de mil 
novecentos e oitenta e três (15/07/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Gildasio Pereira dos 
Santos e de Maria Helia Silva dos Santos. 

Caio Lucas Ferreira, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em Guarulhos, 
SP no dia nove de maio de mil novecentos 
e noventa e um (09/05/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Aguinaldo Ferreira e de Elisabete 
Cantadeiro Ferreira. 
Ricardo Henrique de Gouveia, estado 
civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP no 
dia oito de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (08/12/1994), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Ricardo João de Gouveia e de 
Marcia Carmona de Gouveia. 

Marcelo de Oliveira Lima, estado civil 
solteiro, profissão gráfico, nascido em Sub-
distrito Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de setembro de mil 
novecentos e setenta e nove (28/09/1979), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Gilmar Americo de 
Lima e de Françuares de Oliveira Lima. 
Raquel Formenton Gomes, estado civil sol-
teira, profissão gerente de loja, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), SP no 
dia onze de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e três (11/12/1983), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Adalberto Gomes e de Maria Apare-
cida Formenton Gomes. 

Pedro Henrique Carvalho dos Santos, 
estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de setembro de mil novecentos e no-
venta (23/09/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Carlos Donizeti dos Santos e de Elisabete 
Machado de Carvalho Santos. 
Larissa Oliverio e Silva, estado civil soltei-
ra, profissão analista de sistemas, nascida 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de julho de mil nove-
centos e noventa (24/07/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Gilvan Moreira Silva e de Maria 
Melisse de Fátima Silva. 

Alex Gonçalves Viana, estado civil soltei-
ro, profissão empresário, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia quatro de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (04/10/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Arnobio Gonçalves 
Viana e de Benedita Antonia Simplicio Viana. 
I ndaya Lucélia da Silva Monteiro, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar administra-
tivo, nascida em São Paulo (Tucuruvi), SP 
no dia vinte e oito de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e um (28/08/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de João da Silva Monteiro e de Sara 
Bastos. 

André Henrique Ribeiro Santos, estado 
civil divorciado, profissão coordenador de 
operaç es, nascido em São Paulo (Cerquei-
ra Cesar), SP no dia vinte de agosto de mil 
novecentos e oitenta e quatro (20/08/1984), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Marco Antonio dos 
Santos e de Dione Lima Ribeiro dos Santos. 
Debora Cristina Marin, estado civil divor-
ciada, profissão assistente de atendimento, 
nascida em Carapicuíba, SP no dia vinte e 
quatro de julho de mil novecentos e oitenta 
e oito (24/07/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Sebastião Dorival Marin e de Wanderlene da 
Silva Marin. 

Neemias do Nascimento Silva, esta-
do civil solteiro, profissão instalador de 
painéis, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Tucuruvi), SP no dia dois de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (02/12/1987), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Benedito Generoso da Silva e de 
Maria de Fátima do Nascimento Silva. 
Jéssica Aparecida Marinho Falcão, 
estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia quinze de abril de 
mil novecentos e noventa (15/04/1990), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Marcio 
Marinho Falcão e de Maria Aparecida da 
Silva Falcão. 

Felipe de Toledo Martins, estado ci-
vil solteiro, profissão engenheiro civil, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e três de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (23/09/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Sérgio Ricardo Mar-
tins e de Silvana Artico de Toledo Martins. 
Camilla Assunção Borges da Silva, 
estado civil solteira, profissão bancá-
ria, nascida em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP no dia vinte de março 
de mil novecentos e noventa e seis 
(20/03/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Claudio Borges da Silva e de Carla As-
sunção Borges. 

Renato de Souza, estado civil solteiro, 
profissão cobrador de ônibus, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, São Paulo, 
SP no dia treze de outubro de mil nove-
centos e setenta e nove (13/10/1979), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Jose de 
Souza e de Noélia Maria Souza. 
Lucineide dos Reis Gama, estado 
civil solteira, profissão manicure, nas-
cida em Tucano, BA no dia doze de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/07/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Selvino da Gama e de Irene Amé-
rica dos Reis. 

Lindomar Vitorino da Silva, estado 
civil solteiro, profissão oficial, nascido 
em Carnaíba, PE no dia quatro de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa 
(04/02/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Daniel Vitorino da Silva e de Maria Cleo-
nice dos Santos. 
Raquel Auricilene Lacerda da Silva, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em Flores, PE no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e nove (14/08/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de José Paulo da Silva e 
de Joselita Lacerda Neto. 

Clayton Nascimento Ferreira, estado 
civil divorciado, profissão agente de cor-
reios, nascido em Guarulhos, SP no dia 
treze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e um (13/09/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Antonio Alves Ferreira e 
de Sebastiana Nascimento Ferreira. 
Michelle Teixeira Moura, estado civil 
solteira, profissão assistente administra-
tivo, nascida em Aracaju (Reg. 6º Ofício), 
SE no dia vinte e três de abril de mil no-
vecentos e oitenta e três (23/04/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Manoel Mes-
sias Moura Filho e de Evalda Teixeira. 

Antonio Carlos Alves, estado civil 
solteiro, profissão funcionário público 
estadual, nascido em Guarulhos, SP no 
dia treze de junho de mil novecentos e 
setenta e nove (13/06/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Antonio da Cruz Alves e 
de Maria Fernandina Alves. 
Francielly Serrano Campos, estado ci-
vil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Formosa do Oeste, PR no dia onze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (11/08/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lha de Antonio dos Santos Campos e de 
Tereza de Fátima Serrano Campos. 

Felipe Scafuro Silva, estado civil sol-
teiro, profissão técnico, nascido em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Vila Maria), SP 
no dia doze de dezembro de mil nove-
centos e noventa e três (12/12/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Edson 
Vitoreti da Silva e de Cristiane Aparecida 
Scafuro Silva. 
Amanda Farias Fuj ita, estado civil sol-
teira, profissão fotógrafa, nascida em 
Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP no 
dia trinta de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco (30/06/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Luis Alberto Farias e 
de Rosa Satiko Fujita Farias. 

Marcio Ramos Damasceno, estado 
civil divorciado, profissão policial mili-
tar, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de maio de mil novecentos 
e oitenta e um (19/05/1981), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Marivaldo Da-
masceno Miranda e de Maria Benedita 
Ramos. 
Cleide Pereira de Oliveira, estado ci-
vil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia treze de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e três 
(13/06/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Elias Pereira de Oliveira e de 
Sueli Benfatti de Oliveira. 

Lucas Aparecido Santos Silva, es-
tado civil solteiro, profissão ajudante, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de julho de mil novecentos e 
noventa e seis (29/07/1996), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Aparecido 
da Silva e de Luciana Aparecida dos 
Santos. 
Kathleen Larissa Coutinho de Sou-
za, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Dist. de Guaianases 
(Reg. Dist. Itaim Paulista), São Paulo, 
SP no dia trinta de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e oito (30/12/1998), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Alex 
Sandro Luz de Souza e de Andreia 
Coutinho da Silva. 

Diego Mariano de Sales Silva, esta-
do civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdis-
trito Santo Amaro), SP no dia trinta de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e um (30/11/1991), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Dijalma Mariano da Silva e 
de Marilda Cabral de Sales. 
Andressa Costa de Carvalho, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte de 
março de mil novecentos e noventa e 
quatro (20/03/1994), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de José Geraldo de 
Carvalho e de Silvana Gomides Costa 
de Carvalho. 

Ricardo Nunes Peres, estado civil sol-
teiro, profissão gerente de contas, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia doze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
e dois (12/12/1982), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Walter Peres e de Maria 
Angela Jorge Peres. 
Y asmim Penélup do Nascimento, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar de 
produção, nascida em Guarulhos, SP 
no dia trinta de setembro de mil nove-
centos e noventa e dois (30/09/1992), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Jorge 
José do Nascimento e de Maria José 
dos Santos Nascimento. 

José Roberto Freggine, estado ci-
vil solteiro, profissão comerciante, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia dezenove de junho 
de mil novecentos e sessenta e oito 
(19/06/1968), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Alcindo Freggine e de Maria 
José Freggine. 
Denise Almeida Pinto, estado civil 
divorciada, profissão policial militar, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de abril de mil novecentos e ses-
senta e oito (22/04/1968), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Alberto dos Santos 
Pinto e de Delazir de Almeida Pinto. 

Celso de Saulo Nazareth, estado civil 
solteiro, profissão gerente comercial, 
nascido em Distrito Ponte Alta de Mi-
nas, Carangola, MG no dia vinte e três 
de novembro de mil novecentos e se-
tenta e três (23/11/1973), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Sebastião Benedito 
de Nazareth e de Divina Benedito de 
Nazareth. 
Graciele Maria da Consolaçao de 
Souza, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Guanhães 
(Reg. Distrito Farias de Guanhães), 
MG no dia quinze de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e sete (15/10/1987), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Jose de 
Souza da Silva e de Ana das Graças 
de Souza. 

Fagner País da Silva Lira, estado civil 
solteiro, profissão operador de máqui-
na, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de agosto de mil nove-
centos e noventa e três (25/08/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Manoel 
Pais de Lira Néto e de Quiteria Assis 
da Silva Lira. 
Samires Lílian Santos de Melo, esta-
do civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em Belo Jardim (Reg. 
Tacaimbó), PE no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (15/09/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Sebastião Vieira de Melo 
e de Luzia Ferreira dos Santos Melo. 

Bruno Santana Oliveira, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e três (19/12/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Silvando Carvalho Oliveira 
e de Maria Genialda Santana Oliveira. 
Adailma Alves de Freitas, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida 
em Alexandria (Reg. Bom Sucesso-
-PB), RN no dia onze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e três 
(11/09/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Ailton Alves de Sousa e de 
Francisca da Silva Sousa. 

Gilson Raimundo dos Santos, estado 
civil viúvo, profissão técnico eletrônico, 
nascido em Aracaju, SE no dia vinte e 
dois de fevereiro de mil novecentos e 
cinquenta e seis (22/02/1956), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de João Raimundo 
Filho e de Maria José da Conceição 
Raimundo. 
Madalena Maria da Silva, estado civil 
solteira, profissão pedagoga, nascida 
em Monte Carmelo, MG no dia oito de 
janeiro de mil novecentos e setenta e 
cinco (08/01/1975), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Paulino da Silva e de 
Onofra Leonora da Silva. 

Lucas Rodrigues Morgado, estado 
civil solteiro, profissão assistente de 
SEM, nascido em Subdistrito Penha de 
França, São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de novembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (24/11/1995), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Marco Au-
relio Morgado e de Andreia Rodrigues 
Morgado. 
Y asmin Raelene Pereira Mesquita 
da Silva, estado civil solteira, profis-
são assistente de SEM, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de março 
de mil novecentos e noventa e seis 
(11/03/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Jorge Mesquita da Silva e de 
Cristina Morais Pereira. 

Rafael Franco Valadares, estado civil 
solteiro, profissão empresário, nas-
cido em Subdistrito Vila Maria, São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(28/04/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Marcos Jose Valadares e de 
Shirley Regina Franco Valadares. 
Isabelle Peres de Noronha, estado 
civil solteira, profissão atendente de 
restaurante, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, São Paulo, SP no dia três 
de janeiro de mil novecentos e noven-
ta e quatro (03/01/1994), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Gilson José de No-
ronha e de Simone Fernandes Peres. 

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
afixado no Serviço 
de Registro Civil 
e publicado na 
imprensa local.
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Augusto Cesar da Silva Santana, es-
tado civil solteiro, profissão analista de 
logística, nascido em Guarulhos, SP 
no dia quatro de setembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (04/09/1984), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Marlos 
Justiniano Santana e de Maria Apareci-
da da Silva Santana. 
Nara Lopes Ataide, estado civil soltei-
ra, profissão faturista, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia treze de maio de mil 
novecentos e noventa (13/05/1990), re-
sidente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Daniel de 
Ataide e de Sara Martins Lopes Ataide. 

Joao Victor Pereira Gonçalves, es-
tado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Distrito São Miguel Paulis-
ta, São Paulo, SP no dia dez de agos-
to de mil novecentos e noventa e três 
(10/08/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Nilson Gonçalves e de Maria 
Auxiliadora Pereira Gonçalves. 
Aline Cristina da Silva, estado civil 
solteira, profissão operadora de injeto-
ra, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezesseis de maio de mil novecentos e 
noventa e quatro (16/05/1994), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Maria Aparecida 
da Silva. 

Luiz Antonio Gonçalves da Silva, es-
tado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia qua-
tro de abril de mil novecentos e oitenta 
(04/04/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lho de Lidia Maria Gonçalves de Souza. 
Amanda de Fatima Borges, estado 
civil solteira, profissão analista de recur-
sos humanos, nascida em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP no dia oito de 
maio de mil novecentos e setenta e oito 
(08/05/1978), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Carlos Roberto Borges e de Vil-
ma de Fatima Borges. 

Alexandre Gomes de Souza, estado 
civil solteiro, profissão motoboy, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia onze de 
maio de mil novecentos e setenta e dois 
(11/05/1972), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lho de Geraldo de Souza e de Claudete 
Gomes de Souza. 
Simone Fernandes Ferreira, estado 
civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em Subdistrito Belenzi-
nho, São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
seis (27/07/1986), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Airton Leandro Ferreira e de 
Rosemari Fernandes Ferreira. 

Arlete dos Santos, estado civil sol-
teira, profissão encarregada, nascida 
em Terra Nova, BA no dia quatorze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e um 
(14/08/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Angelica Maria dos Santos. 
Ridelza Feitosa Pereira, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Ouricuri (Reg. Distri-
to Barra de São Pedro), PE no dia quin-
ze de abril de mil novecentos e sessenta 
e nove (15/04/1969), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Tertuliano Salvino Pereira e 
de Josefa Cicera Pereira Feitosa. 

Rafael Matos Camargo, estado civil 
solteiro, profissão entregador autô-
nomo, nascido em Guarulhos, SP no 
dia doze de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e nove (12/01/1999), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Tonny Ricardo Oliveira Camargo e 
de Roseli Maria de Matos Camargo. 
Francielle Mora Fogaça, estado 
civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
São Paulo, SP no dia vinte e três 
de junho de dois mil (23/06/2000), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Rinaldo Aparecido Fogaça e de Mar-
cia Joseli Móra Fogaça. 

Laio Cedran Lozano, estado civil 
solteiro, profissão engenheiro quí-
mico, nascido em São Paulo, SP no 
dia doze de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (12/06/1989), resi-
dente e domiciliado em Subdistrito 
Vila Formosa, São Paulo, SP, filho de 
José Luis Lozano Iglesias e de Mari-
lisa Cedran Lozano. 
Camila Rodrigues de Lima, estado 
civil solteira, profissão compradora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
sete de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (07/06/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Orlando 
Rodrigues do Carmo e de Doroti de 
Lima. 

Daniel Chagas Lima, estado civil 
solteiro, profissão motorista, nasci-
do em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia doze de maio 
de mil novecentos e oitenta e um 
(12/05/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Edson Nascimento Lima e de 
Maria Aparecida Chagas. 
Elizete Rodrigues da Silva, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Iga-
porã, BA no dia vinte e três de de-
zembro de mil novecentos e setenta 
(23/12/1970), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Atides José da Silva e de Ma-
ria de Lourdes Rodrigues Silva. 

Gilmar Souza dos Santos, estado 
civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e um de abril de mil novecentos 
e noventa e sete (21/04/1997), resi-
dente e domiciliado em neste Sudis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Gilberto 
Rosa de Souza e de Alexandra Pe-
trolina dos Santos. 
Maria Aparecida Rodrigues Mou-
ra, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dois de abril de dois mil 
(02/04/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Manoel Moura de Barros e de 
Maria de Fatima Rodrigues Moura. 

Rosival Reis Santos, estado civil 
solteiro, profissão microempreen-
dedor, nascido em Camacan (Reg. 
Jussari), BA no dia doze de no-
vembro de mil novecentos e oitenta 
(12/11/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Rivaldo Oliveira Santos e de 
Luciete Reis de Figueredo. 
Irenilda Chaves Reis, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Bacabal (Reg. 3º Ofício), MA no dia 
vinte de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (20/12/1984), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Francisco Farias Reis e de Maria 
Chaves Bentivi. 

Caike de Andrade Freitas, estado 
civil solteiro, profissão analista ad-
ministrativo, nascido em Subdistrito 
Cambuci, São Paulo, SP no dia cinco 
de maio de mil novecentos e noven-
ta e cinco (05/05/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Paulo de An-
drade Freitas e de Zaira Cassia de 
Andrade. 
Bruna Ferreira Fernandes, estado 
civil solteira, profissão professora 
de dança, nascida em Cerqueira Ce-
sar, SP no dia dez de novembro de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(10/11/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Nilson Fernandes e de San-
dra Regina Ferreira Fernandes. 

Matheus Neto da Cruz, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de escritório, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
quatro (26/10/1994), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Celso Bispo da Cruz e de Andreia 
Cristina Neto. 
Mônica Santos de Oliveira, estado ci-
vil solteira, profissão psicóloga, nascida 
em São Paulo, SP no dia cinco de agos-
to de mil novecentos e noventa e cinco 
(05/08/1995), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, filha 
de Claudio Santos de Oliveira e de Sonia 
das Graças Afonso Pereira Oliveira. 

Leonardo Hiroyuki Ikeda, estado civil sol-
teiro, profissão agente de saúde, nascido 
em Subdistrito Santa Cecília, São Paulo, 
SP no dia trinta de março de mil novecen-
tos e noventa (30/03/1990), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Sergio Ikeda e de Suemi urie 
Farami Ikeda. 
Nailma Carvalho Silva, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar administrativo, nasci-
da em Campo Formoso, BA no dia dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
três (02/12/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Nailton Sousa Silva e de Dinailde Car-
valho Silva. 

Henrique Toshio Shimokawa, estado 
civil solteiro, profissão assistente técnico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(01/07/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Eraldo Ota Shimoka a e de Elza Faustino 
Shimoka a. 
Thaís Furlan Tavares, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e três de maio de mil 
novecentos e oitenta e seis (23/05/1986), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Gabriel Anto-
nio Tavares Neto e de Rosângela Furlan 
Tavares. 

José Eberson da Silva, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e dois de setembro de mil 
novecentos e noventa e três (22/09/1993), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Jose Antonio da 
Silva e de Luisa Francisca da Silva. 
Bruna Leite Oliveira, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativo, nascida 
em Guarulhos, SP no dia onze de abril de mil 
novecentos e noventa e cinco (11/04/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Valdeci Oliveira e de 
Raquel Francisca Leite Oliveira.
 
Daniel Arauj o Figueiredo de Almeida, 
estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo  Subdistrito Moóca), 
SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (26/02/1981), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Joaquim Figueiredo 
de Almeida e de Hilda Maria de Araujo de 
Almeida. 
Catiane da Silva, estado civil solteira, profis-
são vendedora, nascida em Piatã, BA no dia 
quatro de abril de mil novecentos e noventa 
e três (04/04/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Candido da Silva e de Maria Carmosa 
de Jesus Silva. 

Leonardo Gomes Martins, estado civil di-
vorciado, profissão aposentado, nascido em 
Aroazes, PI no dia seis de novembro de mil 
novecentos e quarenta e seis (06/11/1946), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Francisco Gomes 
Martins e de Rosa Maria da Conceição. 
Maria de Fátima Mendes da Silva, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Luís  1ª Zona), MA no dia oito de 
maio de mil novecentos e setenta e um 
(08/05/1971), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Manoel Gonçalves da Silva e de Neusa 
Silva Mendes. 

Anderson Roberto Sousa dos Santos, 
estado civil solteiro, profissão separador, 
nascido em Subdistrito Ipiranga, São Paulo, 
SP no dia primeiro de novembro de mil no-
vecentos e noventa e três (01/11/1993), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Izidio dos San-
tos e de Vera Lucia Mendonça de Sousa. 
Y ris Mariano, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP no dia tre-
ze de janeiro de mil novecentos e noventa 
e nove (13/01/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Itamara Mariano. 

Luizoberto Bezerra da Silva, estado 
civil solteiro, profissão serralheiro, nas-
cido em Recife, PE no dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e sessenta e 
um (25/06/1961), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Vicente Bezerra da Silva e de Irene 
Avelina da Silva. 
Roselma Edemesia de Santana, estado 
civil solteira, profissão cozinheira, nasci-
da em Recife (2º Distrito), PE no dia vinte 
e seis de abril de mil novecentos e seten-
ta e dois (26/04/1972), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Amaro Edemesio de Santana 
e de Marinete Batista da Silva. 

Antonio José Rogerio de Almei-
da, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Maceió, AL 
no dia dezesseis de novembro de 
mil novecentos e cinquenta e sete 
(16/11/1957), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de José Rogerio de Almeida e de 
Maria Conceição de Almeida. 
Marli dos Santos, estado civil soltei-
ra, profissão copeira, nascida em Por-
to de Pedras, AL no dia dez de junho 
de mil novecentos e cinquenta e oito 
(10/06/1958), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Ilídio Vicente dos Santos e de 
Estelina Laura dos Santos. 

Bruno Dias Moreira, estado civil sol-
teiro, profissão aeroviário, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de maio de mil nove-
centos e setenta e nove (22/05/1979), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Aroldo Dias Moreira e de Maria de 
Lourdes Rodrigues Dias. 
Erica Scheibe Pulchlupek, estado 
civil solteira, profissão aeroviária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
oito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e dois (08/01/1982), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Sergio Schei-
be Pulchlupek e de Cleonice Maria 
Pulchlupek. 

Rodrigo Santos Lima, estado civil 
solteiro, profissão agente de correios, 
nascido em Subdsitrito Belenzinho, 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (25/02/1984), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Amadeu de Souza 
Lima Junior e de Natalice das Virgens 
dos Santos Lima. 
Thatianne Cardozo Tietz, estado 
civil solteira, profissão agente de cor-
reios, nascida em Subdistrito Cam-
buci, São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de outubro de mil novecentos e 
oitenta e nove (27/10/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Janderson 
Aparecido Tietz e de Solange Cardo-
zo Tietz. 

W ellington dos Santos Melo, esta-
do civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Subdistrito Vila 
Matilde, São Paulo, SP no dia dezes-
seis de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e oito (16/02/1998), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Nailson Tava-
res Melo e de Maria de Fatima Silvino 
dos Santos Melo. 
Teirilaura Santos Parnaíba, estado 
civil solteira, profissão dentista, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quin-
ze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e um (15/12/1991), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de José Parnaí-
ba Gonçalves e de Rita Ferreira dos 
Santos Gonçalves. 

Cleber dos Santos Macedo, estado 
civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em Canudos (Distrito Bende-
gó), BA no dia vinte e dois de julho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(22/07/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Manoel Messias Macedo e de 
Maria Telma Gomes dos Santos. 
Francisca Kelle Dias Ferreira, esta-
do civil solteira, profissão balconista, 
nascida em Uauá, BA no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e no-
venta e sete (04/10/1997), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Jadson Silva 
Ferreira e de Maria de Fatima Dias 
da Silva. 

Tiago Ventura Gomes, estado civil di-
vorciado, profissão porteiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(14/12/1982), residente e domiciliado em 
Suzano, SP, filho de Nilton José Gomes e 
de Ivone Ventura Gomes. 
Andréia Aparecida de Almeida Dias, es-
tado civil divorciada, profissão atendente de 
restaurante, nascida em São Paulo, SP no 
dia oito de julho de mil novecentos e oitenta 
e seis (08/07/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de José Castro Dias e de Jandira Aparecida 
de Almeida Dias. 

Leonardo dos Santos Martim, estado civil 
solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Nazaré Paulista, SP no dia vinte e cin-
co de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (25/06/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Sebastião Martim e de Rosalina dos 
Santos. 
Andreia Coutinho da Silva, estado civil di-
vorciada, profissão atendente, nascida em 
São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e um (05/02/1981), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Adão Alves da 
Silva e de Marli Coutinho da Silva. 

Johnny Melo Costa, estado civil solteiro, 
profissão empresário, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (07/12/1989), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Fernando Bitelli 
Costa e de Rosileini Aparecida de Melo 
Costa. 
Viviane Amorim de Aguiar, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nas-
cida em São Paulo  Subdistrito Santana), 
SP no dia quatro de agosto de mil novecen-
tos e noventa e sete (04/08/1997), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Manoel Estevão de Aguiar 
e de Josefa Francisca de Amorim. 

Adão Ferreira da Costa, estado civil sol-
teiro, profissão autônomo, nascido em 
Betânia, PE no dia nove de outubro de mil 
novecentos e setenta e nove (09/10/1979), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Severino Felix da 
Costa e de Jovita Ferreira da Costa. 
Gonçalina da Silva Lima, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Ca-
lumbi  Serra Talhada), PE no dia dois de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(02/01/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Josias Antonio de Lima e de Iraci Maria da 
Silva. 

Thiago José Victor dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profissão policial militar, nascido 
em São Paulo  Subdistrito Tucuruvi), SP no 
dia primeiro de janeiro de mil novecentos e 
noventa e dois (01/01/1992), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Maria José Victor dos Santos. 
Débora Martins dos Santos Ferreira, es-
tado civil viúva, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
onze de outubro de mil novecentos e ses-
senta e seis (11/10/1966), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Julio Verginia dos Santos e de Ilda 
Fernandes dos Santos. 

David da Silva Passos, estado civil soltei-
ro, profissão motoboy, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e seis de abril de mil 
novecentos e oitenta e nove (26/04/1989), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Carlos Apare-
cido Passos e de Zoraide Fausto da Silva 
Passos. 
Isabela Gonzaga de Oliveira, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
dois de abril de mil novecentos e noventa 
e sete (22/04/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Rosemeire Gonzaga de Oliveira. 

Â nderson Zomer, estado civil solteiro, 
profissão fotógrafo, nascido em Urussan-
ga  Cocal do Sul), SC no dia vinte e sete 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (27/06/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Amarildo Zomer e de Marilene da Silva 
Zomer. 
É ric Rodrigues Oliveira, estado civil soltei-
ro, profissão vendedor, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia primeiro de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (01/12/1993), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Edson Raul Pre-
ciso Oliveira e de Roseli Aparecida Hechila 
Rodrigues Oliveira. (CONVERSÃO DE 
UNIÃO ESTAVEL)  

Kleber Eugenio Toriani, estado civil 
solteiro, profissão motorista de trans-
porte escolar, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezenove de outubro 
de mil novecentos e setenta e nove 
(19/10/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de João Jorge Toriani e de Zuleica 
de Souza Toriani. 
Regiane da Silva Lima, estado civil 
solteira, profissão monitora de trans-
porte escolar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia seis de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (06/12/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Sebas-
tião de Medeiros Lima e de Neli Maria 
da Silva Lima. 

Victor Larroza Garcia, estado civil 
solteiro, profissão técnico de eletrônica, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de junho de mil novecentos e 
noventa e sete (29/06/1997), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Wilson Apare-
cido Garcia e de Sibelle Cavalcante 
Larroza. 
Aline Nunes dos Santos, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatro de maio 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/05/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Amilton dos Santos e de Eliza-
bete Nunes Camargo dos Santos. 

Anderson Gonçalves de Sousa, estado 
civil solteiro, profissão controlador 
de pragas, nascido em Distrito São 
Miguel Paulista, São Paulo, SP no dia 
quinze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e sete (15/02/1997), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Antonio Noguei-
ra de Sousa e de Vera Lucia Gonçalves 
dos Santos Souza. 
Nathália Santos dos Anj os, estado 
civil solteira, profissão estagiária em ar-
quitetura, nascida em São Paulo (Reg. 
1º Subdistrito de Guarulhos), SP no dia 
onze de setembro de mil novecentos e 
noventa e sete (11/09/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Flavio dos Anjos 
e de Solange Santos dos Anjos. 

W ellington Marques de Lima, estado 
civil solteiro, profissão construtor, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e oito (23/02/1978), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Marques 
de Lima e de Josefa José Marques de 
Lima. 
Simone Aparecida Dottlinger, estado 
civil divorciada, profissão encarregada, 
nascida em Guarulhos, SP no dia doze 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (12/05/1982), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Luiz Carlos Dottlinger e de 
Izilda Motta Dottlinger. 

É berton Bandeira Cruz, estado ci-
vil solteiro, profissão taxista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia doze de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e um 
(12/07/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Sebastião Francisco Bandeira 
e de Maria Nazaré Bandeira Cruz. 
Aline Almeida Silva, estado civil soltei-
ra, profissão oficial de saúde, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Alto da 
Moóca), SP no dia vinte e seis de agos-
to de mil novecentos e oitenta e quatro 
(26/08/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Alessio Almeida da Silva e de 
Maria Carmen Paiva 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:



www.guarulhoshoje.com.br terça-feira, 19 de março de 201914

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO 

DE 
GUARULHOS

Rua Dr. Gastão Vidigal, 
166

Bairro: Jd. Guarulhos 
Sidney Pellicci Monteiro 

Faço saber que preten-
dem se casar e apre-

sentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 
1525 do Código Civil 

Brasileiro:

Daniel da Silva Queiroz, estado civil 
solteiro, profissão microempresário, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (14/11/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de José Torquato Queiroz e de Creusa 
Moreira da Silva Queiroz. 
Paula Cristina Marques, estado civil di-
vorciada, profissão bancária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte de agosto de mil 
novecentos e oitenta e dois (20/08/1982), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Israel Marques e 
de Selma Fatima Marques. 

Augusto Moreira Novaes, estado civil sol-
teiro, profissão operador de máquinas, nas-
cido em Quixabeira (Reg. Serrolândia), BA 
no dia dezesseis de fevereiro de mil nove-
centos e cinquenta e dois (16/02/1952), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Martins Novaes 
e de Josefa Moreira Novaes. 
Etelvina Maria dos Santos, estado civil 
viúva, profissão do lar, nascida em Jacobi-
na, BA no dia trinta e um de outubro de mil 
novecentos e cinquenta e seis (31/10/1956), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Josefa Maria 
Hilária. 

Vanderson Bezerra de Oliveira, estado ci-
vil solteiro, profissão analista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(23/01/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Otacilio Manoel de Oliveira e de Francisca 
Zeneide Bezerra de Oliveira. 
Thais Juliana dos Santos, estado civil 
solteira, profissão consultora de carreira, 
nascida em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e noventa e sete 
(23/06/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Jaime Vicente dos Santos e de Maria Apa-
recida dos Santos. 

Caique Ramalho da Silva Nascimento, 
estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
nove (14/02/1999), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Vilson da Silva Nascimento e de Rosemary 
Ramalho da Silva. 
Beatriz Peres Nunes, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de loja, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia quatorze de abril de mil 
novecentos e noventa e oito (14/04/1998), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de José Milton Nu-
nes e de Tatiana Peres. 

Fábio Turina Kozama, estado civil solteiro, 
profissão empresário, nascido em Distrito 
Parelheiros, São Paulo, SP no dia oito de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(08/04/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Mario Shiguemitsu Kozama e de Ivete Apa-
recida Turina Kozama. 
Bianca Maluf Barbosa, estado civil soltei-
ra, profissão terapeuta ocupacional, nascida 
em Subdistrito Consolação, São Paulo, SP 
no dia dezenove de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (19/04/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Antonio Carlos Barbosa e 
de Eliana Maria Maluf Barbosa. 

Rafael Antonio de Castilhos, estado civil 
divorciado, profissão piloto, nascido em 
Curitiba, PR no dia cinco de março de mil 
novecentos e oitenta e três (05/03/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Antonio Marcilio 
de Castilhos e de Rosangela Andrade de 
Castilhos. 
Maria Victoria Vianna de Souza Chris-
pim, estado civil solteira, profissão estu-
dante, nascida em Rio de Janeiro (Reg. 
12ª Circ. - 6ª Zona), RJ no dia quatorze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e sete 
(14/01/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de Pli-
nio Augusto Salgado Chrispim e de Marcia 
Vianna de Souza Chrispim. (CONVERSÃO 
DE UNIÃO ESTAVEL)

Marcelo Alves Moreira, estado civil di-
vorciado, profissão promotor, nascido 
em Itapetininga, BA no dia doze de outu-
bro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(12/10/1965), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Zelina Alves Moreira. 
Monica Guarda Muniz, estado civil divor-
ciada, profissão manicure, nascida em 
São Paulo, SP no dia dois de julho de mil 
novecentos e setenta e nove (02/07/1979), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Edivaldo Ferreira 
Muniz e de Santina Guarda Muniz. 

José Antonio dos Santos Pereira, estado 
civil divorciado, profissão motorista carre-
teiro, nascido em Mundo Novo, BA no dia 
vinte e oito de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e três (28/12/1953), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de José Alves Pereira e de Ambrosi-
na Correia dos Santos. 
Noeme Pereira Sampaio, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Miguel 
Calmon (Reg. Distrito Tapiranga), BA no dia 
três de agosto de mil novecentos e setenta e 
quatro (03/08/1974), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Valter Santana Sampaio e de Maria Nalva 
Pereira Sampaio. 

Josue Lucilo de Souza, estado civil viúvo, 
profissão aposentado, nascido em Volta Re-
donda, RJ no dia cinco de setembro de mil 
novecentos e quarenta e sete (05/09/1947), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Jose Lucilo de Souza e de Maria Ma-
dalena de Souza. 
Claudineia da Cruz Conceição, estado civil 
solteira, profissão cozinheira, nascida em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e cinco (26/10/1955), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Cipriano Conceição e de Geni da 
Cruz Conceição. 

Jerônimo de Souza Lima Malimpenso, 
estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(14/03/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Isaac Malimpenso e de Veronica de Souza 
Lima Malimpenso. 
Luana Goes Reydet, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em São Paulo 
(Reg. Taboão da Serra), SP no dia trinta e 
um de dezembro de mil novecentos e no-
venta e um (31/12/1991), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Ricardo Alfonso Opazo Reydet e de 
Lucineide Andrade Goes. 

Nick Mandu dos Santos, estado civil soltei-
ro, profissão eletricista, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia quatorze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um (14/12/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Marcos Mandu dos 
Santos e de Maria Ednorá Souza Santos. 
Lalesca Tatiane de Moura, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte de agosto de mil 
novecentos e noventa e quatro (20/08/1994), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Laerte de Moura e de 
Maria Aparecida Meleti. 

Guilherme da Silva Santos, estado civil 
solteiro, profissão conferente, nascido em 
Guarulhos, SP no dia três de junho de mil 
novecentos e noventa e sete (03/06/1997), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Geraldo Epifânio 
dos Santos e de Divanilda Cardoso da Silva 
Santos. 
Send Fernanda Juliano dos Santos, estado 
civil solteira, profissão operadora de cai-
xa, nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de janeiro de dois mil (30/01/2000), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Odair de Oliveira Santos e 
de Rita de Cassia Juliano. 

Alex Garcia Praxedes, estado civil 
solteiro, profissão técnico em logística, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e um de maio de mil novecentos e oi-
tenta e nove (21/05/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de José Garcia Neto 
Sobrinho e de Irma Paulina Praxedes 
Garcia. 
Leticia Carvalho Alcantara, estado 
civil solteira, profissão arquiteta urba-
nista, nascida em Santo André (Reg. 
1º Subdistrito), SP no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e noventa e 
seis (17/05/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Carlos Ivan da Cunha Al-
cantara e de Flavia de Carvalho Alcan-
tara. 

Tarsis Vaz Domingues Junior, estado 
civil divorciado, profissão pintor, nasci-
do em São Paulo, SP no dia quatorze 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (14/06/1988), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Tarsis Vaz Domingues e 
de Maria do Carmo Gonçalves Domin-
gues. 
Tatiane Santos Avela Ortega, estado 
civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP no dia nove 
de abril de mil novecentos e setenta e 
nove (09/04/1979), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de João Avela Ortega e de 
Ermelinda Santos Avela. 

Luiz Henrique de Castro Júnior, es-
tado civil solteiro, profissão assistente 
financeiro, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e sete de março de mil no-
vecentos e oitenta e nove (27/03/1989), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Luiz 
Henrique de Castro e de Rosemary 
Aparecida de Lima. 
Cristiane Policarpo dos Santos, es-
tado civil solteira, profissão professora 
de educação infantil, nascida em Sub-
distrito Vila Formosa, São Paulo, SP no 
dia dez de março de mil novecentos e 
oitenta e sete (10/03/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Antonio Marcio Cor-
deiro dos Santos e de Maria Aparecida 
Policarpo de Araujo Santos. 

Rodrigo Valdemir dos Santos, esta-
do civil solteiro, profissão auxiliar de 
escritório, nascido em São Paulo (Reg. 
Subdistrito Pirituba), SP no dia deze-
nove de setembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (19/09/1985), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Valdemir Cae-
tano dos Santos e de Adelia Gonçalves 
dos Santos. 
Carolina dos Santos Ramaciotti, 
estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Subdistrito Indianópolis, 
São Paulo, SP no dia seis de junho 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(06/06/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Baltazar Ramaciotti e de Dul-
cinea dos Santos Ramaciotti. 

Danilo Ricardo Faggion, estado ci-
vil solteiro, profissão analista de RH, 
nascido em Araras, SP no dia doze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
três (12/10/1983), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Sergio Luiz Faggion e de 
Valentina Aparecida Melão Faggion. 
Simone França Azevedo, estado 
civil solteira, profissão farmacêutica, 
nascida em Guaratinguetá (Reg. 1º 
Subdistrito), SP no dia dez de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(10/12/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Jorge Roberto Azevedo e de 
Vera Maria Victorino de França Aze-
vedo. 

Roberto dos Passos Silva, estado ci-
vil solteiro, profissão microempresário, 
nascido em Floresta Azul, BA no dia 
vinte e cinco de outubro de mil nove-
centos e setenta e quatro (25/10/1974), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Sinésio 
Rosa da Silva e de Amalia Ribeiro dos 
Passos. 
Eliana Souza dos Santos, estado civil 
divorciada, profissão empresária, nas-
cida em Ferradas-Itabuna, BA no dia 
cinco de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e seis (05/02/1976), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Pedro José dos 
Santos e de Zenaide Maria de Souza. 

Marcio Jose de Souza, estado civil 
solteiro, profissão coordenador gráfico, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdis-
trito Brás), SP no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e setenta e sete 
(18/07/1977), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lho de Paulo Jose de Souza e de Maria 
Vilma de Souza. 
Taís Coelho Zangirolami, estado civil 
solteira, profissão analista de departa-
mento pessoal, nascida em Subdistrito 
Pari, São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos e oi-
tenta e um (22/11/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de João Luiz Ferreira 
Zangirolami e de Rosalia Coelho Zan-
girolami. (CONVERSÃO DE UNIÃO 
ESTAVEL) 

Danilo Bueno de Sousa, estado civil 
divorciado, profissão servidor público 
estadual, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dois de novembro de mil nove-
centos e oitenta e oito (02/11/1988), re-
sidente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Vanderlei 
Donizetti de Sousa e de Rosa Bueno 
da Silva Sousa. 
Michelle Andressa Sanches, estado 
civil divorciada, profissão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e três (17/08/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Salvador Sanches e 
de Jóslei Maria da Silva Sanches. 

Matheus Figueredo Gomes Oliveira 
Marques, estado civil solteiro, profis-
são analista financeiro, nascido em 
Morro do Chapéu, BA no dia sete de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (07/12/1995), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Fabiano Oliveira 
Marques e de Iara Figueredo Gomes 
Oliveira Marques. 
Aline Bernardo Vieira, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de faturamento, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de março de mil novecentos e 
noventa e oito (17/03/1998), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Genival Ber-
nardo da Silva e de Maria José Vieira 
Bernardo. 

Jorge Euclides de Souza, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nasci-
do em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito 
Guarulhos), SP no dia treze de março 
de mil novecentos e sessenta e seis 
(13/03/1966), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lho de Ercilio José de Souza e de Alice 
Maria de Souza. 
Andréa de Cássia Alves de Mello, 
estado civil divorciada, profissão au-
xiliar de enfermagem, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e um 
(02/12/1971), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Jair Alves de Mello e de Zilda 
Alves de Mello. 

Marcelo Reis Gomes do Carmo, es-
tado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em Guarulhos, 
SP no dia seis de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e três (06/01/1983), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Antonio 
Gomes do Carmo e de Maria Odete 
Lemes do Carmo. 
Lilian Aparecida Dei Ricardi, estado 
civil divorciada, profissão técnico admi-
nistrativo, nascida em Guarulhos, SP 
no dia primeiro de setembro de mil no-
vecentos e setenta e sete (01/09/1977), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Carme-
lindo José Dei Ricardi e de Lindalva 
Adriana Dei Ricardi. 

Ewerton Henrique Frigo, estado civil 
solteiro, profissão bancário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia sete de agos-
to de mil novecentos e setenta e sete 
(07/08/1977), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Caetano Henrique Frigo e de 
Ana Lucia Pinheiro Frigo. 
Giovana Moara Sanomiya Chiareli, 
estado civil solteira, profissão bancária, 
nascida em São Paulo (Reg. 19° Sub-
distrito Perdizes), SP no dia quatro de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
e três (04/11/1983), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Placido Aparecido Chiareli 
e de Vitoria Keiko Vassoler. 

Valdir Vieira, estado civil viúvo, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP no dia 
nove de janeiro de mil novecentos e cin-
quenta e seis (09/01/1956), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Vital Vieira Neto e de Vitoria 
Machado. 
Maria do Carmo da Silva, estado civil viú-
va, profissão costureira, nascida em Miguel 
Calmon, BA no dia dezesseis de julho de mil 
novecentos e cinquenta e dois (16/07/1952), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Julio José da Sil-
va e de Eunice Gonçalves da Silva. 

Miguel Pedro da Silva, estado civil viúvo, 
profissão auxiliar de produção, nascido 
em Altinho, PE no dia vinte e sete de ju-
nho de mil novecentos e sessenta e cinco 
(27/06/1965), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Pedro Cicero da Silva e de Olivia Maria da 
Silva. 
Marlene Batista Lázaro, estado civil di-
vorciada, profissão aposentada, nascida 
em Embaúba, SP no dia três de agosto 
de mil novecentos e cinquenta e nove 
(03/08/1959), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Batista Lázaro e de Wilma Bordignon 
Lázaro
. 
André Paz de Almeida, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de rouparia, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis 
(10/09/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de Eli 
Paz de Almeida. 
Deise Cristina de Souza, estado civil sol-
teira, profissão analista contábil, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
maio de mil novecentos e noventa e dois 
(29/05/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Marco Antonio de Souza e de Roseane 
Souza Silva. 

Bruno Cippriano da Costa, estado civil 
solteiro, profissão empresário, nascido em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Lapa), SP no 
dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
oitenta e sete (31/05/1987), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Obadias Nunes da Costa e de 
Sandra Regina Cippriano. 
Scarlet da Silva Meneses, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito Tu-
curuvi), SP no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco (17/07/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Apolonio Me-
neses Filho e de Maria Madalena Brito da 
Silva. 

Felipe Ernane Bonaldo, estado civil sol-
teiro, profissão representante autônomo, 
nascido em Ipaussu, SP no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(20/11/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Primo Alexandre Bonaldo e de Maria Teresa 
Moreira Bonaldo. 
Thais Camargo Cavalcante, estado civil 
solteira, profissão publicitária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e nove de mar-
ço de mil novecentos e noventa e quatro 
(29/03/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Joel Ruiz Cavalcante e de Valquiria Camar-
go Cavalcante. 

Gustavo Silva Siqueira, estado civil sol-
teiro, profissão publicitário, nascido em 
São Caetano do Sul, SP no dia onze de 
agosto de mil novecentos e noventa e um 
(11/08/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Roberto Siqueira Gomes e de Maria Auxilia-
dora Silva Gomes. 
Clea Vanessa Teixeira Lima, estado civil 
solteira, profissão bacharel em direito, 
nascida em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia dezoito de novem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(18/11/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Marco Antonio 
Teixeira Lima e de Maria Augusta Teixeira 
Lima. 

Felipe Borban de Almeida, estado civil 
solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Ibirapuera, São Pau-
lo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e três (18/02/1993), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Maria de Souza 
Almeida e de Antonia Borban Almeida. 
Priscila Aparecida Fuentes, estado civil 
solteira, profissão designer gráfico, nascida 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia cinco de julho de mil novecentos e 
noventa e um (05/07/1991), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Francisco Carlos Fuentes e de 
Elisabete Pereira da Silva Fuentes. 

Moises Pimentel dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profissão conferente, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de fe-
vereiro de mil novecentos e setenta e três 
(19/02/1973), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Edvaldo Vieira dos Santos e de Deandres 
Maria Pimentel dos Santos. 
Valeria Regina Pimenta, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e quatro de março de mil 
novecentos e setenta e um (24/03/1971), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Wanderley Francis-
co Pimenta e de Luzia Laredondo Pimenta. 

Reinaldo José Ferreira da Silva, estado 
civil divorciado, profissão autônomo, nas-
cido em Caetés, PE no dia vinte e um de 
julho de mil novecentos e setenta e quatro 
(21/07/1974), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Luiz José Ferreira e de Quitéria Maria da 
Silva Ferreira. 
Helení de Jesus Silva, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em São 
João do Paraíso, MG no dia oito de no-
vembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (08/11/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Joventino Rodrigues da Silva e de Eva 
Maria de Jesus. 

Artur Ricardo Menezes de Mendonsa, es-
tado civil solteiro, profissão engenheiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quatro de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/01/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Sebastião Texeira de Mendonsa e de Mirtes 
Moreira de Menezes Mendonsa. 
Flávia Maria dos Santos, estado civil sol-
teira, profissão professora, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e noventa e um (05/10/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de João Quintino dos 
Santos e de Sebastiana Maria dos Santos. 

Marcelo Donizetti Fagundes, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de estoque, nas-
cido em São João da Boa Vista, SP no dia 
três de agosto de mil novecentos e setenta 
e um (03/08/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Manoel Vitor Fagundes e de Olga Alves 
Vieira Fagundes. 
Eveliza Rebeca Moreno, estado civil soltei-
ra, profissão cuidadora de idosos, nascida 
em Subdistrito Brás, São Paulo, SP no dia 
primeiro de agosto de mil novecentos e ses-
senta e nove (01/08/1969), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Manoel Moreno e de Thereza 
Miglione Moreno. 

Geovanne de Oliveira Souza, estado civil 
solteiro, profissão analista de segurança, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de novembro de mil novecentos e noventa 
(19/11/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Esmil de Souza e de Luciene de Oliveira 
Souza. 
Joice Tereza da Silva, estado civil sol-
teira, profissão arquiteta, nascida em 
Subdistrito Utinga, Santo André, SP no dia 
três de agosto de mil novecentos e noventa 
(03/08/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Elizeu Militão da Silva e de Marisa José Te-
reza da Silva. 

Devanei Oliveira Prado, estado civil soltei-
ro, profissão instalador, nascido em Caetité 
(Reg. Subdistrito de Caldeiras), BA no dia 
primeiro de outubro de mil novecentos e 
noventa e três (01/10/1993), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Salvador Bomfim Prado e de 
Ivanilde Marques de Oliveira Prado. 
Jaine Campos do Nascimento, estado 
civil solteira, profissão jovem aprendiz, 
nascida em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e noventa e oito 
(01/07/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Jose Campos Ferreira e de Elivanes Ferrei-
ra do Nascimento.

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na forma 

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

EDITAIS LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

TEL. 28 23 -0 8 0 0

Para anunciar nos 
classificados ligue:

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

PARA ANUNCIAR

NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

Academia Guarulhense de Letras
Edital

Nos termos estatutários, encontram-se abertas as inscrições, no 
período de 18 de março a 18 de abril do ano em curso, para pre-
enchimento de vagas de membro efetivo deste Sodalício. Os (as) 
candidatos (as) deverão ter mais de 35 anos, residir em Guaru-
lhos e comprovar a edição de livros ou colaborações especiais 
publicadas. Também, é necessária a disponibilidade de tempo 
para frequentar reuniões e/ou eventos promovidos pela Confraria. 
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os trabalhos 
autorais para posterior avaliação da Comissão responsável. 
Maiores informações serão fornecidas através da secretaria ad-
ministrativa pelos  fones: 2409-0098, 99602-5530 E 99938-0322, 
com os acadêmicos Mauro e Teresinha.

CONSULTAS
Tarot dos Anjos, 

Orientação 
Angelical, Cartas 
e Borra de Café.

Aglais Sued: 
99444-4899

Valéria: 
94736-4899

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

EMPREGOS
PRECISA-SE

CABELEIREIRA (O)
Venha fazer parte de um time de 
sucesso. Rede de salões Lunablu 
especializado em cabelos ondu-
lados, cacheados e afros, está 
contratando. Trabalhar na filial 
Guarulhos, possui fácil acesso á 
cidade. Enviar CV p/ emerson2lu-
nablu.com.br. Whats:(11) 99339-
9642

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

QUARTOS
Para rapazes. F:99741-
6690/96194-0683 whats 

VENDE-SE

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

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

SITIOS E CHÁCARAS

TAPERA GRANDE
1000 m². Ótimo local, R$ 40 MIL. 
F: 96314-2035

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

PASSANDO PONTO
Loja de auto-vidros. F:2382-
8286/ (11)97104-0673 Dilmar. 
Vl.Galvão- Guarulhos

SERVIÇOS
ESOTERISMO

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

RELAX

BRUNA CARIOCA
+ amigas. Atendo na av Monteiro 
Lobato nº5656 F:94295-5756

LOVE GIRLS DRINKS
Um bar diferente c/ Lindas Girls. 
Show todas as sextas as 22h. Me 
add: F94295-5756/2488-6966

SAÚDE

MASSAGEM/DEPILAÇÃO
Manicure; Pedicure. F:96624-
7784
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N O V A C O L E Ç Ã O

Coleção Puro - Ceci l ie Manz

Coleção In Your Dreams. In Your Home. 

Uma caixa de ferramentas para a criatividade. Do nosso olhar para os seus sonhos. 
Materiais essenciais da arquitetura. Grandes superfícies. Acessórios. 
Matéria prima particular para personalização. Curadoria para ambientes únicos.

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Coleção In Your Dreams. In Your Home. 

Uma caixa de ferramentas para a criatividade. Do nosso olhar para os seus sonhos. 
Materiais essenciais da arquitetura. Grandes superfícies. Acessórios. 

Matéria prima particular para personalização. Curadoria para ambientes únicos.

N O V A C O L E Ç Ã O

Coleção Puro - Ceci l ie Manz




