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Programa Experimenta 
abre inscrições para  
edição sobre Educação

VOLUNTÁRIA: Bruna Marquezine viajou ao continente africano com amigos para realizar 
trabalhos sociais; o grupo com a atriz está trabalhando como voluntário em Angola
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O Banco Central bloqueou R$ 8,2 milhões de três contas do ex-presidente Michel Temer (MDB) por determinação do juiz federal 
Marcelo Bretas, nesta segunda (25), no dia em que ele ganhou a liberdade 4 dias após ser preso

Temer deixa a prisão no Rio 
e tem R$ 8,2 mi bloqueados 
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Metrô reserva R$ 121 milhões 
para ampliação até Guarulhos
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Brasil cria 173 mil empregos
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Horário da coleta 
de lixo é alterado 
em vários bairros

Audiência pública 
discute o Plano
Diretor nesta terça
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Além de Temer, a Justiça determinou 
a soltura de outros presos na operação
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

William Moreira/AE

26º

29º

18º

18º

20%

10%

Amanhã

Hoje

27. Mar

26. Mar

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

ENCOBERTO

PARCIALMENTE 
NUBLADO

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° 2136
23/03/2019
01 - 08 - 11 - 22 - 30 - 35

 
Lotofácil
Concurso n° 1791
22/03/2019 
01 - 02 - 04 - 05 - 07
08 - 10 - 13 - 15 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 24

Lotomania
Concurso n° 1954 
22/03/2019
00 - 01 - 02 - 11 - 21
25 - 31 - 38 - 44 - 55
59 - 64 - 67 - 68 - 70
74 - 78 - 79 - 89 - 90

Dupla Sena
Concurso n° 1917
23/03/2019
Primeiro sorteio 
03 - 28 - 31 - 32 - 40 - 47
Segundo sorteio
16 - 17 - 23 - 27 - 28 - 45

Federal
Extração n° 05373
23/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   58210           500.000,00
2º  16721               27.000,00 
3º  05663            24.000,00
4º  77355              19.000,00
5º  16025                18.171,00

 Copa América

O álbum de figurinhas da Copa América começa a ser comercializado nesta semana. O álbum 
contará com as figurinhas de nomes como Neymar (com cachos loiros), Messi (ainda de barba), 
Cavani, Falcao e Guerrero. A estreia do Brasil na Copa América será no dia 14 de junho, em 
São Paulo, contra a Bolívia.

[ artigo ]

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

Reforma da 
Previdência

Nos últimos meses mui-
to se tem debatido a res-
peito da reforma da Pre-
vidência, tema que gera 
forte instabilidade na so-
ciedade, vez que quase 
todos os trabalhadores 
seriam afetados com as 
mudanças. 

A discussão chegou a 
gerar reflexos em Brasí-
lia, criando recentemen-
te um embate entre os 
principais representantes 
dos Poderes Legislativo 
e Executivo. 

Os reformistas defen-
dem que a atual situação 
financeira da Previdência 
está insustentável: muito 
dinheiro estaria sendo 
gasto com uma recei-
ta insuficiente, gerando 
constante déficit nas 
contas do país. 

Já os que são contra as 
alterações no sistema, 
apontam que as propos-
tas visam tolher direitos 
conquistados pelos tra-
balhadores, já que o tem-
po para a aposentadoria, 
por exemplo, seria au-
mentado e outras garan-
tias seriam alteradas em 
prejuízo dos segurados. 

As principais mudanças 
propostas pelo governo 
consistem: fim da apo-
sentadoria por tempo 
de contribuição isolada-
mente, sendo necessário 
cumprir o critério da ida-
de de 65 anos para ho-
mens e 62 para mulheres; 
as regras para aposenta-
doria de funcionários pú-
blicos também passariam 
a ter essa regra; e a cria-
ção de limite de acumula-
ção de pensão por morte 
e aposentadoria para tra-
balhadores em 02 salá-
rios mínimos. 

A partir da leitura das 
medidas, verifica-se que 
efetivamente propõe-se 
o aumento dos critérios 

para a concessão de be-
nefícios e a limitação de 
valores que possam ser 
recebidos. A aprovação 
teria inevitável reflexo 
nos direito dos segura-
dos da previdência social 
do país, impactando a 
vida de inúmeros brasi-
leiros. 

Quem ainda obtiver o 
direito à aposentadoria 
antes da alteração legis-
lativa com base nos cri-
térios atuais, poderá se 
aposentar, porém todos 
aqueles que já contri-
buem e não preenche-
rem os requisitos para a 
aposentadoria estarão 
sujeitos às novas regras. 

Muito ainda pode ser 
alterado no projeto, vez 
que o governo já abriu 
mão de diversas propos-
tas polêmicas em decor-
rência da pressão popu-
lar. 

De qualquer forma, é 
sempre importante estar 
atento às mudanças nas 
regras da previdência, 
para que não sejam avil-
tados direitos conquista-
dos pelos contribuintes 
do Seguro Social. 

Caso realmente seja 
inevitável a reforma, que 
ela busque ferir ao míni-
mo as garantias dos se-
gurados e cause o menor 
impacto negativo o pos-
sível na vida dos brasi-
leiros. 

Não há dúvidas de que 
há diversas dificuldades 
financeiras na manu-
tenção do sistema pre-
videnciário pela forma 
insustentável em que 
se encontra, entretanto, 
deve ser sopesado o re-
flexo negativo que pode 
ser causado a diversas 
pessoas que dependerão 
exclusivamente do segu-
ro social para seu susten-
to nos próximos anos.
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Antônio Boaventura

Projetado para os próximos 
10 anos, o novo Plano Diretor 
será debatido, nesta terça-
-feira (26), em audiência públi-
ca a ser realizada na Câmara 
Municipal. O evento tem como 
principal objetivo explicar a 
importância das adequações 
sugeridas e destacar o que 
esta iniciativa propõe a con-
dição de coordenar o desen-
volvimento do município, além 
de analisar as características 
físicas, as atividades predo-
minantes e as vocações do 
município, seus problemas e 
potencialidades.

O encontro é aberto à po-
pulação e deve contar com a 
participação de representan-
tes da prefeitura, vereadores, 
segmentos populares (asso-
ciações, sindicatos, conselhos 
comunitários), empresariais 
(sindicatos patronais, comer-
ciantes, incorporadores imo-
biliários) e técnicos (universi-
dades, conselhos regionais, 
organizações não-governa-
mentais).

“Durante a construção do 
projeto, ainda no governo do 
ex-prefeito Sebastião Almei-
da, houve algumas audiências 
públicas. Depois, também, 
na gestão do atual prefeito. 
Quando chega à Câmara, da 
mesma forma, a gente tem 
que encaminhar essa discus-
são de forma aberta, pública, e 
dando oportunidade a todos”, 
explicou o vereador Laércio 
Sandes (DEM), presidente da 
Comissão de Desenvolvimen-

to Urbano.
A proposta institui, ainda, o 

Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano (CMDU) e 
cria dois Fundos Municipais: 
de Desenvolvimento (FMD) e 
de Desenvolvimento Urbano 
(FMDU). A última revisão do 
Plano Diretor de Guarulhos foi 
realizada em 2004 e, por força 
da lei, o documento deveria 
ter sido atualizado dez anos 
depois, em 2014.

“O Plano Diretor é um instru-

mento de ordenamento terri-
torial. Eles conduzem os pro-
prietários ao uso coletivo. Há 
muito tempo ele foi vendido 
como uma punição, quando 
na verdade é uma orientação 
de como usar o seu imóvel 
para que a cidade possa cum-
prir tudo o que foi previsto 
como oferecer qualidade em 
condições iguais para toda po-
pulação”, disse Helena Werne-
ck, coordenadora de políticas 
públicas.

Câmara será palco nesta terça-feira de 
audiência para discutir o Plano Diretor
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O prefeito de Guarulhos, 
Gustavo Henric Costa, Guti 
(SPB), foi reconduzido nesta 
segunda-feira (25), ao cargo 
de vice-presidente da Fren-
te Nacional de Prefeitos 
(FNP) para tratar de Assun-
tos Aeroportuários, durante 
reunião geral da entidade, 
em Brasília. Durante o 
encontro, foi escolhida a 
nova diretoria da FNP para 
o período compreendido 
entre março de 2019 e abril 
de 2021.  

“Para Guarulhos, que 
detém o maior aeroporto 
da América do Sul, o fato 
de ter o prefeito como vice-
-presidente da FNP para 
assuntos aeroportuários, 
signifi ca maior atenção para 
um setor de fundamental 
importância para o desen-
volvimento do município, já 
que irá liderar o movimento 
de chefes do Executivo 
que têm demandas e 
necessidades parecidas. 
E, mais do que isso, buscar 
em conjunto soluções que 

visem o desenvolvimento 
econômico das cidades, de 
forma planejada”, afi rmou 
Guti.  

Neste momento, o foco 
de maior atenção é vencer 
a batalha jurídica em rela-
ção à cobrança do IPTU do 
Aeroporto de Guarulhos, já 
que concessionária foi ofi -
ciada, mas recorreu à Justi-
ça para evitar o pagamento. 
“Assim como aconteceu 
com o porto de Santos, 
que já está pagando, por 
determinação judicial, 
estamos trabalhando para 
que o Aeroporto pague o 
IPTU à Prefeitura”, explicou 
o prefeito. “Temos o maior 
aeroporto da América do 
Sul. Precisamos poten-
cializar a utilização deste 
importante equipamento, 
fonte de emprego e renda, 
para melhorar a vida da 
população que vive no seu 
entorno. Nada mais justo 
que a concessionária pague 
os impostos ao município”, 
fi nalizou.

Guti é reconduzido ao cargo 
de vice-presidente da Frente 
Nacional de Prefeitos 

Coleção Puro - Cecilie 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

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.

NOVA COLEÇÃO
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Guti descarta implantação do seguro para 
obras públicas e proposta volta à Câmara

Bairros terão alteração no horário da coleta 
de lixo domiciliar a partir do próximo dia 1º 

Metrô reserva R$ 121 milhões para 
ampliação da Linha 2 até Guarulhos

Antônio Boaventura

Apresentada em setem-
bro de 2017, a proposta 
para implantação do segu-
ro para garantia da entrega 
de obras públicas sugerida 
pelo vereador Wesley Casa 
Forte (PSB) foi rejeitada 
pelo prefeito Guti (PSB). 
A reprovação do chefe 
do Executivo ao projeto 
será avaliada pela Câmara 
Municipal na sessão desta 
terça-feira (26). 

De acordo com o par-
lamentar, a proposta tem 
como fi nalidade garantir 
a entrega total da obra 
projetada, inclusive, sendo 
incluída no processo de 
licitação das benfeitorias. 
O representante do Partido 
Socialista Brasileiro revelou 
que o projeto surgiu em 
função da morosidade das 
atividades na obra de pa-
vimentação e de microdre-
nagem da avenida Minas 
Gerais, no bairro Cidade 
Soberana. 

a obra, que conta com 
aporte do governo federal, 
teve início em fevereiro de 
2012 com prazo para entre-
ga em dezembro de 2013. 
O custo dela é de quase 
R$ 22 milhões.

“[Ela] Surgiu por conta de 
uma obra que está há mais 
de dez anos parada na 
Cidade Soberana, que é a 
avenida Minas Gerais. Hoje 
houve a retomada da obra 
e a empreiteira contratada 
alega não ter condições de 
continuar a obra e locar o 

maquinário necessário”, ex-
plicou o vereador Wesley 
Casa Forte.  

No entanto, ele entende 
que a inclusão do seguro-
-garantia no processo de 
contratação irá evitar que 
as obras fi quem parali-
sadas por um período 
considerado longo por 
conta de abandono das 
empresas, além de propor-
cionar maior agilidade no 
cumprimento dos prazos 
de entrega estabelecido 
conforme projeto.

A prefeitura, através da 
Secretaria de Serviços 
Públicos, informa que a 
partir da próxima segunda-
-feira, dia 1º de abril, alguns 
bairros da cidade que atu-
almente contam com coleta 
de lixo domiciliar durante o 
dia, passarão a ter o serviço 
realizado a partir das 18h.

A coleta passará a ser 
efetuada no período notur-
no às segundas, quartas e 
sextas-feiras, nos bairros 
Cidade Jardim Cumbica, 
Cidade Satélite Cumbica, 
Cidade Soinco, Conjunto 
Paes de Barros, Jardim São 
Manoel, Parque Uirapu-
ru, Jardim Santa Helena, 
Jardim Otawa e Jardim das 
Nações. Panfl etos infor-
mativos com as alterações 
estão sendo entregues nas 
residências e estabeleci-
mentos comerciais situados 
nas regiões afetadas.

Já os bairros Jardim 
Marilena, Jardim Planalto, 
Cidade Seródio, Jardim São 

Domingos, Parque Mikail, 
Jardim Belvedere e Jardim 
Santa Lídia, serão atendi-
dos nas noites de terças e 
quintas-feiras, e também 
aos sábados. Nesses locais, 
os endereços de difícil 
acesso onde a coleta é feita 
por caminhonetes, conti-
nuarão a ser atendidos no 
período diurno, a partir 7h. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
2468-7218

Confi ra as mudanças
Dias de coleta: segundas, 

quartas e sextas-feiras
Cidade Jardim Cumbica, 

Cidade Satélite Cumbica, 
Cidade Soinco, Conjunto 
Paes de Barros, Jardim São 
Manoel, Parque Uirapu-
ru, Jardim Santa Helena, 
Jardim Otawa, Jardim das 
Nações

Dias de coleta: terças, 
quintas e sábados

Jardim Marilena, Jardim 
Planalto, Cidade Seródio, 
Jardim São Domingos, Par-
que Mikail, Jardim Belvede-
re e Jardim Santa Lídia.
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Ulisses Carvalho 

O Metrô de São Pau-
lo divulgou o Relatório 
Integrado com a previsão 
orçamentária prevista 
para esse ano, onde 
prevê ampliação da Linha 
2-Verde até Guarulhos, 
tendo reservado R$ 121 
milhões para o projeto. 
Um detalhe curioso do 
relatório é de que inves-
timentos nessa linha não 
apareceram em relatórios 
anteriores da empresa. 

Além da Linha 2-Verde 
que traria o metrô para 
Guarulhos, outro projeto 
que também recebeu 
destaque no relatório com 
a reserva de recursos é 
a Linha-19 Celeste, que 
ligaria a região da Praça 
da Bandeira, em São Pau-
lo, até o Bosque Maia, na 
região central de Guaru-
lhos. Na planilha do Metrô 
está prevista a destinação 
de R$ 50 milhões para a 
elaboração de projetos de 

expansão dessa linha. 
Sobre a possibilidade do 

início das obras do novo 
trecho da Linha Verde, a 
Secretaria de Transportes 
Metropolitanos (STM) ape-
nas destacou que todos 
os projetos existentes 
seja do Metrô, Companhia 

Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM) e Empre-
sa Metropolitana de Trans-
portes Urbanos (EMTU), 
estão sendo reavaliados 
e serão apresentados ao 
Governo do Estado em 
um plano de investimen-
tos para a mobilidade 

urbana para os próximos 
45 meses.

“A fi nalidade é promover 
uma expansão signifi cati-
va do transporte de massa 
para a população do Esta-
do de São Paulo, seja com 
recursos próprios, seja em 
parceria com a iniciativa 

privada. Nesse contexto 
situa-se a expansão das 
linhas 2-Verde e 19-Celes-
te”, informou em nota a 
secretaria. 

Com a possível expan-
são da Linha 2-Verde, 
Guarulhos ganharia duas 
estações, sendo uma na 
região da Ponte Gran-
de e outra na rodovia 
Presidente Dutra. Essa 
expansão contaria com 
um total de 13 estações, 
além de 14 quilômetros 
de extensão, fazendo 
conexão com a Linha 
Vermelha, através da 
estação Penha. 

A Linha-19 Celeste, que 
teria ligação até o Bosque 
Maia, já teve o projeto 
funcional concluído pelo 
Metrô no ano passado, 
e a previsão é que neste 
ano seja realizado o pro-
jeto básico, que deverá 
revelar detalhes aprofun-
dados sobre a forma de 
construção da linha. 

Prefeitura promove 
mutirão do 
CadÚnico no Ponte 
Alta neste sábado

A Prefeitura realizará 
neste sábado (30), o muti-
rão do CadÚnico – Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais e do Bolsa Família 
no CEU Ponte Alta, das 
9 às 14 horas. As senhas 
de atendimento já foram 
previamente retiradas 
pelas famílias da região no 
último dia 14.

O objetivo da ação da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
é cadastrar e atualizar os 
dados dos benefi ciários 
de programas como Tarifa 
Social de Energia Elétrica, 
BPC/LOAS (Benefício da 
Prestação Continuada/Lei 
Orgânica da Assistência 
Social), Carteira do Idoso e 
Bolsa Família.

Serviço:
Mutirão do CadÚnico/

Bolsa Família no CEU 
Ponte Alta

Dia: 30de março (sá-
bado), das 9 horas às 14 
horas

Local: CEU Ponte Alta 
– rua Pernambuco, 836, 
Jardim Ponte Alta
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Influente
Perceptível: atualmente o secretário mais 

próximo do prefeito Guti (PSB) é Rodrigo Barros 
(Desenvolvimento). Além de conselheiro, RB 
tenta aproximar Guti do tucano Doria, seu amigo 
pessoal…

Informação é poder
O grupo do deputado federal Eli Corrêa Filho 

(DEM) e sua esposa, Fran Corrêa, encomendou 
pesquisa qualitativa sobre a política de Guaru-
lhos. A ideia é saber como está o panorama para 
2020…

Em entendimentos
O prefeiturável Rodrigo Tavares (PRTB) e Jor-

ginho Mota, do NOVO, tinham reunião marcada 
para ontem. A pauta, logicamente, era possível 
união para as eleições 2020…

Tela mágica
Saiu sexta-feira no Diário Ofi cial licitação para o 

Legislativo contratar equipamentos que possi-
bilitem a TV Câmara voltar ao ar em breve. É 
demanda dos principais vereadores…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900

Prefeitura recebe inscrições 
do Programa Bolsa Trabalho 
na sexta-feira, dia 5

A Prefeitura de Gua-
rulhos, por meio da 
Secretaria do Trabalho, 
receberá no próximo dia 5 
(sexta-feira) as inscrições 
para o programa de for-
mação profi ssional Bolsa 
Trabalho. Serão distribuí-
das 350 senhas, das 8h30 
às 9h30, no Adamastor 
Centro.

A iniciativa é voltada para 
quem está desempregado 
há mais de um ano.  Os 
cursos ofertados são: jardi-
neiro e pequenos reparos 
domésticos, cada um com 
55 vagas disponíveis. 
Durante o curso, que tem 
duração de seis meses, os 
alunos participam de aulas 
de formação profi ssional 
durante um dia da semana 
e nos outros quatro 
participam de atividades 
de formação prática em 
algumas secretarias muni-
cipais. Como benefício, os 
participantes têm direito a 
bolsa-auxílio (meio salário 

mínimo por mês), vale-
-alimentação (R$ 140,00 
por mês), vale-transporte 
(R$ 9,40 por dia) e seguro 
de vida.

Para realizar a inscrição 
é preciso apresentar 
RG, CPF, PIS, carteira de 
trabalho, comprovante 
de endereço, certidão de 
casamento ou documento 
do companheiro com foto 
e certidão de nascimento 
dos fi lhos menores. É 
necessário morar em Gua-
rulhos, ter entre 21 e 65 
anos, estar desemprega-
do e não receber nenhum 
benefi cio, incluindo Bolsa 
Família. Mulheres chefes 
de família são priorizadas.

Serviço:
Inscrições do Programa 

Bolsa Trabalho
05/04/2019
Distribuição de senhas: 

Das 8h30 às 9h30
Adamastor Centro (Av. 

Monteiro Lobato, 734 - 
Macedo, Guarulhos)
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A defesa do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
pediu nesta segunda-feira 
(25) ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) a anulação 
da condenação no caso 
do tríplex do Guarujá (SP) 
e o envio do processo 
para a Justiça Eleitoral. 
O pedido foi feito diante 
da possibilidade de o STJ 
julgar nos próximos dias o 
recurso protocolado no ano 
passado pelos advogados 
do ex-presidente para rever 
a condenação. 

A manifestação também 
foi baseada na decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) que confi rmou a com-
petência da Justiça Eleitoral 
para julgar crimes comuns 
conexos aos eleitorais. 

O caso será julgado pela 
Quinta Turma do tribunal e 
tem como relator o ministro 

Felix Fischer. Também 
fazem parte do colegiado 
os ministros Jorge Mussi, 
Reynaldo Soares da Fonse-
ca e Ribeiro Dantas. 

O ministro Joel Ilan 
Paciornik se declarou 
suspeito para julgar todas 
as causas relacionadas com 
a Operação Lava Jato e não 
participará do julgamento. 

Em janeiro de 2018, Lula 
foi condenado pelo Tribunal 
Regional Federal (TRF) da 
4ª Região, sediado em Por-
to Alegre, a 12 anos e um 
mês de prisão por corrup-
ção e lavagem de dinheiro. 

Por determinação do en-
tão juiz responsável Sergio 
Moro, o ex-presidente cum-
pre pena provisoriamente 
na Superintendência da 
Polícia Federal, em Curitiba, 
desde 7 de abril do ano 
passado.

Advogados de Lula pedem o envio do 
processo do triplex à Justiça Eleitoral

Justiça manda soltar Temer e mais
presos em operação da Lava Jato

O desembargador Antonio 
Ivan Athié, do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região, 
determinou nesta segunda-
-feira, 25, a soltura do 
ex-presidente Michel Temer, 
depois de quatro dias. Athié 
é relator do habeas corpus 
dos advogados de Temer, 
que contestam o decreto 
de prisão do juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal 
do Rio, responsável pela 
Operação Lava Jato. 

A decisão também inclui 
a liberdade do ex-ministro 
Moreira Franco e outras 

cinco pessoas, entre elas 
o coronel Lima, amigo do 
ex-presidente. Temer deixou 
a prisão no início da noite, 
sob escolta da polícia.

Athié havia pedido que o 
caso fosse incluído na pauta 
de julgamento do tribunal na 
próxima quarta-feira, 27, para 
que a decisão sobre o habe-
as corpus fosse colegiada. 
Ao conceder a liberdade, 
porém, ele se antecipou.

Ao justifi car, o desembar-
gador disse não ser contra 
a Lava Jato, mas que é 
preciso dar “garantias cons-

titucionais”. “Ressalto que 
não sou contra a chamada 
‘Lava-jato’, ao contrário, 
também quero ver nosso 
país livre da corrupção 
que o assola. Todavia, sem 
observância das garantias 
constitucionais, assegura-
das a todos, inclusive aos 
que a renegam aos outros, 
com violação de regras não 
há legitimidade no combate 
a essa praga.”

Athié afi rmou ainda que 
já teve o tempo necessário 
para analisar o caso, o que 
justifi cou sua decisão mo-

nocrática, em vez de aguar-
dar o julgamento na 1.ª 
Turma do tribunal. Ele diz 
que, até o momento, o que 
se tem são “suposições 
de fatos antigos, apoiadas 
em afi rmações do órgão 
acusatório”. E cita que o 
juiz Bretas usou termos 
como “parecia” na hora de 
justifi car a decisão.

O ex-presidente Michel 
Temer foi preso na quinta-
-feira, 21, em investigação 
que mira supostas propinas 
de R$ 1 milhão da Engevix 
no âmbito da Operação 

Descontaminação, desdo-
bramento da Lava Jato. 

Também foram detidos 
preventivamente o ex-minis-
tro Moreira Franco (MDB), 
e outros 8 sob suspeita de 
intermediar as vantagens 
indevidas ao ex-presidente. 
Franco também deixou a 
Unidade Prisional da Polícia 
Militar, em Niterói, na noite 
desta segunda.

A investigação que pren-
deu Temer e outras oito 
pessoas apura supostos 
crimes de formação de cartel 
e prévio ajustamento de lici-

tações, além do pagamento 
de propina a empregados da 
Eletronuclear. Após decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, o caso foi desmembrado 
e remetido à Justiça Federal 
do Rio de Janeiro.

O inquérito que mira 
Temer e seus aliados tem 
como base as delações do 
empresário José Antunes 
Sobrinho, ligado à Engevix. 
Temer estava preso em uma 
sala de 46m².

O Ministério Público Fede-
ral informou que vai recorrer 
da decisão.
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O país registrou, pelo ter-
ceiro mês seguido, a criação 
de empregos com carteira 
assinada. Segundo dados 
divulgados pelo Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
da Secretaria de Trabalho 
do Ministério da Economia, 
o saldo positivo de emprego 
formal chegou a 173.139 no 
último mês. Esse foi o maior 
saldo positivo para fevereiro 
desde 2014 (260.823).

O resultado decorreu 
de 1.453.284 admissões 
e 1.280.145 demissões. O 
estoque do emprego formal 
alcançou 38,6 milhões de 
postos de trabalho. Nos 
dois meses do ano, o saldo 
de geração de empregos 

formais chegou a 211.474. 
Nos 12 meses terminados 
em fevereiro, foram criados 
575.226 postos de trabalho.

Segundo o secretário 
especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho, 
há sinalização de “retomada 
consistente” do emprego 

no país. “Nossa expectativa 
é de que essa retomada se 
mantenha nos próximos me-
ses principalmente porque a 
economia vai bem”, explicou.

Na divisão por ramos de 
atividade, sete dos oito 
setores pesquisados criaram 
empregos formais em 
novembro: serviços (112.412), 

indústria de transformação 
(33.472 postos), administra-
ção pública (11.395), cons-
trução civil (11.097 postos), 
comércio (5.990 postos), 
extrativismo mineral (985 
postos) e serviços industriais 
de utilidade pública, cate-
goria que engloba energia 
e saneamento (865 postos). 
Houve queda no nível de 
emprego da agropecuária 
(-3.077).

O salário médio de admis-
são em fevereiro fi cou em 
R$ 1.559,08 e o de desli-
gamento, R$ 1.718,79. Em 
termos reais (descontada a 
infl ação), houve queda de 
4,13% no salário de con-
tratação e de 0,2% no de 
demissão.

Brasil cria 173 mil empregos, maior 
resultado para fevereiro desde 2014

Em nota divulgada na tarde 
desta segunda-feira, 25, 
o MDB, partido de Michel 
Temer e de Moreira Franco, 
comunicou que a decisão 
do desembargador Ivan 
Athié, do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2) 
de soltar os dois “reconsti-
tuiu a ordem, reconheceu 
a arbitrariedade e violação 
dos procedimentos tomados 
e restabeleceu as garantias 
constitucionais” ao ex-presi-

dente e ao ex-ministro. 
“O partido espera que, a 

partir de agora, o curso das 
investigações se dê dentro 
da legalidade, com direito a 
defesa, até que a verdade 
seja restabelecida”, diz a nota. 
O inquérito que levou Temer 
e Moreira para a prisão na 
última quinta-feira, 21, está 
relacionado às investigações 
que miram supostos desvios 
em obras da Usina Angra III, 
da estatal Eletronuclear. 

Em sua decisão nesta 
segunda-feira, o desembar-
gador Ivan Athié contestou a 
decisão do juiz federal Mar-
celo Bretas, que defl agrou 
a Operação Descontamina-
ção, e mandou os eme-
debistas para a cadeia. O 
desembargador afi rma que 
a “decisão não se sustenta, 
em face da ausência de 
contemporaneidade dos fa-
tos, como já acima, algumas 
vezes, afi rmado”.

TRF2 restabeleceu a ordem, diz o MDB
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Programa Experimenta abre 
inscrições para uma edição 
exclusiva sobre Educação

Com o objetivo de esti-
mular soluções inovadoras 
para a Educação, além de 
fomentar ciência, tecnologia 
e inovação na cidade, a 
Prefeitura está organizando 
mais uma edição do Progra-
ma Experimenta. O evento 
será entre os dias 17 e 19 de 
maio, no Adamastor Centro. 
As inscrições seguem 
abertas até 6 de maio, no 
site experimenta.guarulhos.
sp.gov.br/.

Realizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Cientí-
fi co, Econômico, Tecnológi-
co e de Inovação (SDCETI), 
o Experimenta concentra 
uma série de atividades 
ligadas ao empreendedoris-
mo inovador e ajuda a con-
solidar essa nova cultura 
em Guarulhos. A cada nova 
edição, os participantes são 
chamados para abordar um 
tema de relevância para a 
sociedade, sob a perspecti-
va da inovação tecnológica, 
de maneira que o evento 
possa gerar soluções 
aplicáveis à gestão pública 
e aos serviços públicos 
oferecidos à população.

Entre outras atrações, 
durante o Experimenta 
Educação, serão organiza-
dos um hackathon (marato-
na tecnológica), concurso 
de startups Pitch4Gru e 
fórum com palestras e 
debates entre especialistas. 
Também haverá ofi cina de 
programação direcionada 
ao público infantil por meio 
do Scratch Day.

Em seu terceiro ano, o 
evento deve novamente 
mobilizar estudantes, pes-
quisadores, universitários, 
empreendedores, investido-
res e o público conectado 
à tecnologia. Também é 
esperada a participação 
de educadores que bus-
cam debater e encontrar 
soluções tecnológicas para 
aperfeiçoar, dinamizar e 
inovar as metodologias de 
ensino.

Na avaliação do secre-
tário da SDCETI, Rodrigo 
Barros, a atividade colabora 
para democratizar o acesso 
à inovação, promovendo 

interação com novas tecno-
logias. “A cidade precisa de 
ideias e soluções inovado-
ras para áreas estratégicas 
da gestão pública, como é 
a Educação. O Experimenta 

reúne diversas mentes com 
esse objetivo, além de cola-
borar com a transformação 
cultural necessária para tor-
nar Guarulhos uma cidade 
mais inteligente”, comenta.
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Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A - PROGUARU

(Empresa de Economia Mista)
CNPJ (MF) nº 51.370.575/0001-37

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas desta Sociedade que se encontra à 
disposição na sede social da empresa à Avenida Arminda de Lima nº 788, Vila 
Progresso, Guarulhos - SP, os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei 
6.404, de 15/12/1976, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. 
Guarulhos, 25 de março de 2018.

Claudio Sergio Ribeiro Dias
Presidente do Conselho de Administração

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Sociedade de Economia Mista)
CNPJ/MF Nº 51.370.575/0001-37 NIRE: 35.300.004.345

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às sete horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e dezenove, reuniram-se na 
sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU, sita à Rua 
Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do Comitê 
Estatutário, a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira Gersosismo e Roberto 
Olympio da Silva, sob a presidência da primeira. A Senhora Presidente do Comitê 
Estatutário esclareceu aos presentes que a reunião se realizava em obediência à 
Resolução nº 37/2018, a fim de apreciar os seguintes assuntos: 1) Indicação do 
nomes para compor a Diretoria da Proguaru: Sr. Marcos Aurelio Fernandes 
Garcia, casado, administrador, para ocupar o cargo de Diretor de Inovação e 
Tecnologia. Após análise de toda a documentação, e também das declarações 
preenchidas, verificamos que o Sr. Marcos preenche os requisitos previstos na Lei 
nº 13.303 de 30 de junho de 2016. Guarulhos, 16 de janeiro de 2019.

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Sociedade de Economia Mista)
CNPJ/MF Nº 51.370.575/0001-37 NIRE: 35.300.004.345

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às dezoito horas do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram-se 
na sede da Progresso e Desenvolvimento de  Guarulhos S/A - PROGUARU, sita à 
Rua Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do 
COMITÊ ESTATUTÁRIO, a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira 
Gersosimo e Roberto Olympio da Silva, sob a presidência da primeira. A Senhora 
Presidente do Comitê Estatutário esclareceu aos presentes que a reunião se 
realizava em obediência à Resolução nº 37/2018, a fim de apreciar os seguintes 
assuntos: 1) Juntada de Documentos: conforme já informado na reunião do dia 16 
de janeiro de 2019, nos reunimos hoje aqui para organizar as cópias dos documentos 
do Sr. Marcos Aurelio Fernandes Garcia, fazer a conferência com os originais e juntas 
as cópias no processo (nº 188/2018) do Comitê Estatutário. Guarulhos, 25 de 
fevereiro de 2019.
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[ bloco de notas ]

Servidores com iniciados de M 
até U devem formalizar contas

Guarulhenses representam 
a cidade em feira na capital

Os servidores municipais 
com nomes iniciados de 
M a U devem comparecer 
à estrutura montada pelo 
Bradesco no interior do 
Parque Shopping Maia até 
o próximo sábado (30). Os 
funcionários de letra S, T 
e U também podem ser 
atendidos na segunda-feira 
(1º). Já para o servidor com 
iniciais de A a L que ainda 
não tenha formalizado sua 
conta, é preciso garantir o 
atendimento o mais rápido 
possível, em qualquer dia 
desta semana.

O procedimento de for-

malização de contas pede 
RG, CPF e comprovante de 
residência deste ano (origi-
nal e cópia). Para cadastrar 
o débito automático na hora, 
é importante levar contas 
de água, luz ou telefone. 
Mesmo que o funcionário já 
possua uma conta Brades-
co, é preciso comparecer 
para garantir o redireciona-
mento da folha salarial. Veja 
o cronograma alfabético de 
convocação dos funcioná-
rios: M - 23, 25 e 26/03 - N, 
O, P, Q e R - 27, 28 e 29/03 - 
S, T e U - 30/03 e 01/04 e V, 
W, X, Y e Z - 2 E 03/04.

Com o projeto Controle 
Sensorial, desenvolvido para 
que defi cientes visuais e 
cegos possam caminhar de 
maneira mais autônoma, sem 
a necessidade de bengalas, 
as estudantes Rafaela Alves e 
Tália Barbosa representaram 
a cidade de Guarulhos e a 
Escola Senai Celso Charuri na 
Feira Brasileira de Ciências e 
Engenharia (Febrace), que foi 
encerrado nesta quinta (21), 

na Cidade Universitária, na 
capital. Na última quarta (20), 
representantes da Secretaria 
de Desenvolvimento Científi -
co, Econômico, Tecnológico e 
de Inovação (SDCETI) compa-
receram à Febrace para pres-
tigiar as estudantes e buscar 
parcerias. Ela participaram do 
evento após se classifi carem 
em primeiro lugar na Feira 
de Ciências e Engenharia de 
Guarulhos (Feceg) 2018,.

[ bloco de notas ]

O prefeito Guti participou 
na manhã desta sexta-feira 
(22) do painel “Revisão 
de Planos Diretores para 
Cidades Inteligentes”, no 
Smart City Expo Curitiba.  
O evento reúne repre-
sentantes das principais 
cidades brasileiras e 
do Exterior. Guti falou 
na plenária principal do 
evento sobre a entrada 
da inovação no debate do 
Plano Diretor de Guaru-
lhos, mobilidade urbana e 
as iniciativas para transfor-
mar o município em uma 

cidade inteligente, como o 
fortalecimento dos hacka-
thons e das startups pela 
Lei Municipal de Inovação, 
além da PPP da ilumina-
ção pública.   

O painel no Smart City 
Expo Curitiba reuniu ainda 
os prefeitos Felicio Ramuth 
(São José dos Campos), 
Rafael Greca (Curitiba) e 
Udo Dohler (Joinville). Guti 
foi acompanhado pelo 
secretário de Desenvolvi-
mento Científi co, Econômi-
co, Tecnológico e Inovação 
(SDCETI), Rodrigo Barros.

Cidade de Guarulhos participa 
do Smart City Expo Curitiba

Pênaltis e presença de Neto 
marcam final da Copa Barbosa

Neste domingo (24) a fi nal 
da Copa Barbosa de Futebol 
Amador foi marcada pela 
presença do craque Neto, 
apresentador da TV Ban-
deirantes, que acompanhou 
o desafi o de penalidades 
entre as equipes da série 
Ouro. O evento aconteceu 
no Estádio Cícero Miranda, a 
partir das 11h, e se trans-
formou em uma prévia da 
decisão do torneio entre 

União Presidente Dutra e 
Fogo na Bomba.

 O desafi o de penalidades 
é uma atração inédita que 
foi disputado por duplas, 
sendo um goleiro e um 
cobrador, representantes de 
equipes que participaram 
da Série Ouro da Copa Bar-
bosa. Cada dupla fez cinco 
cobranças de pênaltis, em 
confrontos eliminatórios até 
se chegar ao campeão.

marcam final da Copa Barbosa
Divulgação

Divulgação

A Prefeitura de Gua-
rulhos, por meio da 
Controladoria Geral do 
Município (CGM), apre-
sentou na última quinta-
-feira (21), em audiência 
pública, um balanço 
de ações e atividades 
desenvolvidas em 2018. 
A iniciativa teve por ob-
jetivo atender a agenda 
estabelecida para o 
programa Pacto – Trans-
parência, Integridade e 
Participação do Gover-
no Federal, firmado em 
outubro de 2018 entre a 
CGM e a Controladoria 
Geral da União (CGU).

 Durante a audiência, 
foram apresentadas as 

competências do órgão 
que é ligado à adminis-
tração municipal direta e 
suas atribuições quanto 
à defesa do patrimônio 
público, controle interno, 
auditoria interna sobre 
gestão de recursos 
públicos, prevenção e 
combate à corrupção, 
atividades da ouvidoria, 
entre outras. Na ocasião, 
os presentes tiveram a 
chance de conhecer um 
pouco sobre a estrutura 
da Controladoria e de 
seus departamentos de 
Controle Interno (DCI), 
Transparência e Promo-
ção da Integridade, Cor-
regedoria e Ouvidoria.

Controladoria Geral apresenta 
resultados de 2018 em audiência

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

[ transparência ]

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

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
Serviços de recrutamento e seleção de estudantes 
para atuarem como estagiários na Secretaria de 
Gestão (60 estagiários); recrutamento e seleção de es-
tudantes de nível superior para estagiarem no Departa-
mento de Turismo (SDCETI) e serviços de recrutamento 
e seleção de estudantes para atuarem nas áreas de 
Pedagogia, Administração, Tecnologia da Informação, 
Técnica de Enfermagem e Enfermagem na Secretaria 
de Educação.
VALOR: R$ 597.454,27

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

Autopass S/A
Vales-transporte intermunicipais/municipais em forma 
de crédito para servidores municipais.
VALOR: R$ 290.000,00

Caixa Econômica Federal
Execução de serviços visando o recolhimento de tribu-
to municipais, referente ao mês de fevereiro de 2019.
VALOR: R$ 124.656,00

Center Lopes Distribuidora de Materiais Terceirização 
e Locação Eireli
Locação de viaturas ofi ciais.
VALOR: R$ 74.720,00

AZULPHARMA DISTRIBUÍDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA EPP
Fornecimento de Nistatina Albendazol, Soynati e 
outros.
VALOR: R$ 35.695,76

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA
Fornecimento de Fenobarbital e Haloperidol.
VALOR: R$ 32.880,10

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Locação de ventilador para suporte ventilatório não 
invasivo (BIPAP).
VALOR: R$ 17.504,46

A Gruta Comercial Ltda - ME
Locação de estrutura com palco, som, iluminação e 
gerador.
VALOR: R$ 16.900,00

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Fornecimento de vitamina B1 e Proximetacaína Clori-
drato.
VALOR: R$ 12.159,50

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Mu-
nicípio publicado no dia 15 de março de 2019.
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A nova gestão da Fede-
ração das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) fez a 
primeira reunião de dire-
toria nesta segunda-feira, 
dia 25/03. Vice-presidente 
da RA3 da entidade e pre-
sidente da ACE-Guarulhos, 
William Paneque represen-
tou a classe empresarial da 

região do Alto Tietê.
Sob o comando de Alfre-

do Cotait, recém-empossa-
do presidente da entidade, 
a direção da Facesp teve 
como pauta as relações 
com a Boa Vista Serviços 
(BVS). “Ainda que de forma 
minoritária, a Facesp é 
uma das acionistas da Boa 
Vista. Então, vamos buscar 

uma maneira de como 
melhorar o relacionamento 
dela com as entidades co-
merciais”, afi rmou Cotait.

Em Guarulhos, por 
exemplo, os produtos 
oferecidos pela Boa Vista 
representam aproximada-
mente 70% dos serviços 
realizados pela ACE. E na 
região do Alto Tietê não é 

diferente. Os produtos da 
empresa são carros-chefes 
nas outras 11 cidades que 
compõem a RA3.

Na reunião, ainda, Cotait 
saudou os líderes empre-
sariais do Estado presentes 
e reafi rmou o compromisso 
de estreitamento com as 
associações comerciais. 
“Vou visitar cada uma das 

regiões e me reunir com 
empresários locais, porque 
precisamos afi nar nossa 
proposta de trabalho e 
caminharmos todos na 
mesma direção”, apontou.

Para Paneque, a Boa 
Vista deve seguir o mesmo 
caminho de aproxima-
ção das entidades que 
a Facesp. “A gama de 

serviços oferecidos pela 
BVS é extraordinária. Com 
um estreitamento nas 
relações, muitas entidades, 
especialmente as menores, 
vão melhorar a assertivi-
dade no atendimento ao 
empresário, dando um 
salto de qualidade que vai 
fazer a diferença”, afi rmou 
Paneque.

Presidente William Paneque, da ACE-Guarulhos, 
faz a 1a reunião como vice da RA3 da Facesp

GESTÃO: A nova gestão da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo se reuniu nesta segunda-feira (25) sob o comando de Alfredo Cotait
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[ horóscopo ]

Uma Boa Ação

13º Distrito

Globo, 13h59 Tyler 
Perry’s Good Deeds. 
EUA. Comédia. Dire-
ção Tyler Perry. Com 
Tyler Perry, Thandie 
Newton. Wesley De-
eds é um homem de 
negócios bem-sucedi-
do, que leva uma roti-
na extremamente pre-
visível. Prestes a se 

casar, ele tem a vida 
impactada ao conhe-
cer Lindsey, uma mãe 
solteira que trabalha 
na equipe de limpe-
za do prédio. Quan-
do oferece ajuda para 
Lindsey, Wesley pode, 
enfim, encontrar a co-
ragem necessária 
para mudar sua vida.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 52

AA
SEPULTURAS
SRAAAARU
IEOGROAP

ANTIGUIDADE
AAANORAR
TTRAIRAF
UIETERÇA

FRISADAAT
ATLJITSU

ADUACAAR
DISSEMINADA

GASUOM
IDLUSTRE
TOASTSMONT

FALSIFICAÇÃO

É exigida
para do-

cumentos 
eletrônicos

A posição
corporal 

do homem

Instrumen-
to usado

pelo
lavrador

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

She-(?), 
heroína de
desenho
animado

Unidades de 
comercia-
lização no
cemitério

Senhora
(abrev.)

Natureza
do bicho-

papão
(bras.)

Antigo na-
vegador da
Microsoft

(sigla)

Torben
Grael e
Robert
Scheidt

A mais
alta

montanha
da Turquia

Findou com
o Império 

Romano do
Ocidente

Formas de
destaque
do texto 
no Word

Código da
pilha 

"palito"
(sigla)

Peixe de
dentes

afiados e
cortantes

Letra do
ressalto à
esquerda,
no teclado

Símbolo de
união de
conjuntos

(Mat.)

Letra
inicial de
produtos
da Apple

(?)-feira, 
o segundo
dia útil da
semana

De (?) a Z: 
do início
ao fim

"(?) But
True", 

sucesso do
Metallica

Salientada;
ressaltada

(fig.)

Os itens
vendidos
no brechó

Jiu-(?),
arte

marcial
japonesa

Letra que
indica o

masculino

(?)-5,
decreto da
Ditadura
Militar

Luminária
suspensa

do teto

"Consu-
midor", 
em IPC 
(Econ.)

(?) Blanc,
cume da
Europa

Ocidental

Torrada,
em inglês

Crime de
quem

produz o
uísque

paraguaio

A infecção
que atinge
a corrente
sanguínea

Grande êxi-
to (gíria)

Prata
(símbolo)

Papel de Judi Dench
nos filmes de 007
Fruto associado à
fecundidade (Ant.)

Rabo
"Muitos",
em "mul-

tiface"

Necessidade urgente 
da pessoa asfixiada

Interjeição que
exprime espanto

Sapo da
Amazônia
Odor, em
italiano

Rezar
Cidade

industrial
de SC

Videogame relançado
no Brasil em 2017
Cidade natal de 

Anita Garibaldi (SC)
Cultivada
(a terra)

Ato de improbidade
administrativa por

fraude em
licitações

3/sad. 4/mont. 5/atari — jítsu — odore — toast. 6/ararat.

[ novelas ] 

virgem

Vai ser fácil fazer 
contato com pessoas 
muito interessantes 
e há algo novo no ar. 
Você precisa de movi-
mento, isso ajudaria a 
se livrar do estresse. 
Uma fadiga nervosa 
está esperando por 
você. 

Você está fazendo 
exatamente o que quer 
e é hora de se concen-
trar em seus assuntos 
pessoais. Há sinais de 
trégua, o que permitirá 
que você recarregue 
suas baterias ao 
escapar da rotina. Não 
se isole.

Você vai estar no 
processo de plantar as 
sementes para colher 
uma vida melhor. Siga a 
sua linha de raciocínio. 
É hora de descansar e 
permitir que seu corpo 
se recupere, relaxando o 
máximo possível.

Você vai fazer alguns 
contatos interessantes e 
novas portas se abrirão. 
Boas e novas amizades 
estão no horizonte. 
Você está perdendo 
tempo com assuntos 
sem importância e está 
cansado.

Você está ciente 
dos erros do passado 
e precisa confiar em 
alguém. Vá em frente. 
Você terá luz verde e 
mais confiança naque-
les que o cercam para 
pôr suas ideias em 
prática.

Se você conseguir 
superar o seu compor-
tamento impetuoso 
e frenético, tudo vai 
correr bem hoje. Você 
é mais forte do que 
você pensa. Você 
está assaltado por 
dúvidas, mas elas são 
infundadas.

Hoje o dia será mui-
to animado. Os en-
contros serão agra-
dáveis e reforçarão 
sua confiança. Você 
precisa encontrar um 
equilíbrio entre a re-
flexão e a ação, entre 
a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

Menos pressa e 
mais reflexão lhe 
permitirá tirar o má-
ximo proveito deste 
dia. Se conseguir 
superar o cansaço 
da rotina sem comer 
doces, você vai 
evitar o pior.

Verifique as fontes 
de informação e você 
definitivamente vai 
poupar um tempo 
considerável! Você 
precisa modificar 
seus movimentos e 
impulsos. Você deve 
evitar fazer muitas 
coisas ao mesmo 
tempo, isso pode fa-
zer mal a sua saúde.

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

Seu otimismo vai ga-
nhar a admiração das 
pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar 
o seu caminho. Seja 
tolerante, nem todos 
serão capazes de 
acompanhar seu ritmo. 
Cuidado com o fígado 
e não exagere nos 
prazeres da mesa.

Sua consciência de 
injustiça está irritando 
você. Seja objetivo em 
seus julgamentos. Você 
está bem psicologica-
mente e está come-
çando a ter esperanças 
novamente. Equilibre 
essas tendências e 
cuide-se mais.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Gabriela aceita se 
casar com Rafael. 
Vinícius pede Talís-
sia em casamento e 
revela seus planos 
de ir para a França 
com ela e Valenti-
na. Santiago pede 
uma nova chance 
para namorar Mi-
chael. 

Espelho da Vida
Vicente se 

emociona com o 
encontro de Daniel 
e Margot. Grace 
encontra um objeto 
antigo e acredita 
que seja o novo 
portal. Américo en-
frenta Pente Fino, 
e os dois acabam 
presos. Ana e Flá-
vio prometem aju-
dar Vitor e Jadson. 
Pat decide viajar às 
escondidas para o 
Rio de Janeiro para 
conhecer Ricardo 
Júnior, e Michele se 
preocupa.

Verão 90
Madá conta a Ála-

mo que viu masca-
rados dançando em 
seu sonho. Jerô-
nimo reclama com 
Manu da pressão 
que está sofrendo 
na PopTv. Mercedes 
impede que Janaí-
na alugue o imóvel 

que deseja para 
abrir seu restauran-
te. Jerônimo sugere 
um novo programa 
com Vanessa como 
apresentadora, mas 
ela rejeita a ideia. 

O Sétimo Guardião
Robério alerta 

Judith sobre o risco 
de Olavo acabar 
com Serro Azul. 
Firmina estranha a 
presença de Luz no 
salão de Neide. Pa-
dre Ramiro come-
mora com Maltoni e 
Elisa a confirmação 
do casamento 
dos dois. Jurandir 
decide voltar a 
Serro Azul para o 
casamento da filha, 
e Afrodite sugere 
uma reconciliação 
com Milu. 

Jesus
Barrabás é liberta-

do e Pilatos manda 
açoitarem Jesus e 
depois liberta-Lo. 
Maria fica angustia-
da. Caius debocha 
de Jesus. Judas é 
atormentado pelo 
Satanás. Lázaro 
diz que o Filho de 
Deus os preparou 
para este momento. 
Jesus é açoitado. 
Pedro, atormenta-
do, chora muito. 
O Satanás diz que 
Judas merece 
morrer.

As Aventuras 
de Poliana

Roger recontrata 
Claudia e diz ser a 
última oportunida-
de dela. Marcelo 
compartilha com 
Iuri que irá dividir 
a exposição com 
Luísa e ainda fala 
sobre Nadine. As 
apresentações 
da aula de dança 
começam e Débora 
provoca Branca. 

Teresa
Dario e Magda 

armam um plano 
para que Aurora e 
Mariano se encon-
trem. Heitor proíbe 
Mariano de se 
aproximar de Auro-
ra, porque acredita 
que ele ainda não 
deixou de amar 
Teresa. Mayra diz 
a Esperança que já 
perdoou Rubens e 
agora quer perdoar 
a ela. Fernando 
insiste com Arthur 
para que ele aceite 
seu apoio econô-
mico, ele responde 
que o faria se não 
estivesse casado 
com Teresa.

     
O resumo dos 

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

Globo, 1h05 Bri-
ck Mansions. Fran-
ça/ Canadá. Ação. 
Direção Camille De-
lamarre. Com Paul 
Walker, RZA, David 
Belle. Os crimino-
sos mais perigosos 
de Detroit vivem 
isolados por um 
muro numa região 
conhecida como 
Brick Mansions. Em 
busca de uma arma 
de destruição em 
massa, roubada por 

um traficante local, 
o detetive de polí-
cia Damien Collier 
irá unir forças com 
Lino, um ex-presi-
diário que conhece 
a área e luta para 
salvar sua namora-
da das mãos de um 
chefão das drogas. 
Juntos, eles irão en-
frentar os crimino-
sos de Brick Man-
sions para salvar a 
cidade da completa 
destruição.
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IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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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

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

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

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

Cod.2081

125m2, Prox. Dutra, 2Dorm, 
sala, coz, 3wc, área de 

serviço churrasqueira, 1vg.
R$350 Mil (Estuda Permuta 

por terreno menor valor)
Cod.1912

300m2, Prox. Trevo e Céu 
de Bonsucesso, plano, 

Documentação 100% ok.
R$350 Mil (Estuda Proposta)

Cod.168

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

Sobrado fundos: 4salas, 
2wc. R$ 7.000, 00 + IPTU 

(�ador, seguro �ança) 
estuda proposta. cod.1666

Apartamento
Parque Uirapuru

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

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

Apartamento
Vila Alzira

41m2, Prox. Escola Municipal 
Chico Mendes, 2Dorm, 
coz planejada, sala, 1 

vg. R$75 Mil de entrada 
+ transferência de divida 

(Financiamento) Cod.2023

Sobrado
INOCOOP

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

�ador, seguro �ança)
cod.2044

Terreno
Pq. Residencial Bambi

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

R$200 Mil.
Cod.539

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica

250m2,em frente ao 
Santander, 2 wcs, pé direito 

4M. R$5.000,00(Estuda 
Proposta, Fiador, Seguro 

Fiança) Cód. 1021

 Sobrado
Jd. Santa Clara

122m2, Prox. Av. Faria Lima, 
3dorm(1 suíte), sala 2ambi, 2vg, 

quintal com jardim 
R$ 520 MIL (Estuda Permuta 

em terreno menor valor, aceita 
�nanciamento) Cod.1841

Apartamento
Vila Galvão

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

coz, 1vg coberta. R$1.500, 
00 + IPTU (Deposito, 

Fiador, Seguro Fiança)
cod.1654

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 
Itapegica

Prox. Shopping Internacional, 
3Dorm (1Suité com Closet), 
sala ampla, coz planejada, 

edícula com 2 cômodos, 3 vagas. 
R$2.100, 00 (Fiador, Seguro 
Fiança, Deposito) Cod.1899

Terreno
Água Azul

3100m2,Prox a ponto de ônibus, 
Escritura Registrada

R$ 130.000,00 (Estuda Proposta 
e Permuta em Auto 

de menor valor)
Cod.659

Sobrado Comercial
Cidade J.d Cumbica

125m2, em frente ao 2° cartório, 
2Dorm Amplos, sala ampla, 

coz, 2wcs, 2 vgs cobertas, área 
de serviço coberta com 1 dorm 
coberto, piso frio conservado.
R$3.000,00 (seguro Fiança, 

Fiador) Cod.2118

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

82m2, prox. Av. Salgado Filho, 
3dorm(1suite), sala 2 amb, coz, 
2wc, 2vgs. R$380.000,00 (aceita 
�nanciamento, permuta em apto 

menor valor) cod.2080

130m2, Prox. Av. Paschoal 
Thomeu, 3Dorm(1Suíte), Sala 
estar, sala de jantar, coz, 2wcs,
área de serviço coberta,2vgs 

cobertas.
R$1.500,00 (Fiador)

Cod.2106

Apartamento
Jardim Testae

Apartamento
Centro

Sobrado
Jd. São Manoel

Terreno
Bonsucesso

Salão Comercial - AV. Capitao 
Aviador Walter Ribeiro 455

Sobrado
Jardim Triunfo
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J osé Dioniz io F ilh o,  estado civil divor-
ciado, profi ss o jornalista, nascido em 
biraci,  no dia vinte de jun o de mil 
novecentos e cin uenta 20/0 /1 0 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de os  

ioni io da ilva e de lice aria da 
ilva

Maria das G raç as Rodrigues de L ima 
onfi m  estado civil viúva, profi ss o do 

lar, nascida em smeralda,  no dia 
vinte e nove de mar o de mil novecen
tos e sessenta 2 /0 /1 0 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l a de aldemar o
drigues de ima e de oa uina ibeiro 
de ima

    

J osemir P ereira do Vale,  estado civil 
divorciado, profi ss o militar, nascido 
em eci e,  no dia primeiro de no
vembro de mil novecentos e sessenta 
e três 01/11/1 , residente e domici
liado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de ui  ereira do ale e de 
algibia aria do ale

Z enó bia de Oliveira B arros,  estado 
civil divorciada, profi ss o odont loga, 
nascida em onito,  no dia de e
nove de mar o de mil novecentos e 
sessenta e sete 1 /0 /1 7 , residen
te e domiciliada em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l a de lberto un a 
arros e de alêda de liveira arros

J oã o de J esus Vieira,  estado civil sol-
teiro, profi ss o seguran a, nascido em 

ubdistrito atuap , o aulo,  no 
dia de esseis de setembro de mil nove
centos e setenta e cinco 1 /0 /1 7 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de o o 

arlos ieira oel o e de aria antos 
de esus
Cleide Carvalh o dos Sant os,  esta-
do civil solteira, profi ss o atendente, 
nascida em alvador eg  ubdistrito 

anto ntonio ,  no dia vinte e um 
de abril de mil novecentos e setenta 
e uatro 21/0 /1 7 , residente e do
miciliada em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l a de almir aetano dos 

antos e de idalva oncei o de 
arval o

B runo de Sousa Ribeiro,  estado civil 
solteiro, profi ss o engen eiro de pro
du o, nascido em uarul os,  no 
dia primeiro de setembro de mil nove
centos e oitenta e cinco 01/0 /1 8 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de alsisio 

ra  ibeiro e de anilda aria de 
ousa ibeiro

L aís Domingues Urdininea,  estado 
civil solteira, profi ss o gestora de co
m rcio e terior, nascida em uarul os, 

 no dia vinte e dois de maio de mil 
novecentos e noventa 22/0 /1 0 , re
sidente e domiciliada em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l a de ino alim 

spino a rdininea e de os ngela 
omingues uro

J osé Nilson da Silva,  estado civil 
solteiro, profi ss o au iliar de produ

o, nascido em o rancisco do 
iau ,  no dia vinte e sete de janei

ro de mil novecentos e oitenta e nove 
27/01/1 8 , residente e domiciliado 

em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de rancisco uis da ilva e de 

aria ulidade de ima
F rancilma da Silva Mesq uit a,  estado 
civil divorciada, profi ss o au iliar de 
servi os gerais, nascida em n a de 

ato, taueira,  no dia vinte e ua
tro de de embro de mil novecentos e 
setenta e oito 2 /12/1 78 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l a de ui  enevindo 
es uita e de aria da ilva es uita

F abio Amorim de Melo,  estado ci-
vil divorciado, profi ss o operador de 
e uipamentos, nascido em o aulo 

eg  ubdistrito o ca ,  no dia 
uatro de mar o de mil novecentos e 

setenta e seis 0 /0 /1 7 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l o de rineto morim de 

elo e de aria os  de elo
K at ia dos Sant os Silva,  estado civil di-
vorciada, profi ss o esteticista, nascida 
em uarul os,  no dia vinte e uatro 
de abril de mil novecentos e oitenta e 
um 2 /0 /1 81 , residente e domici
liada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de urandir da ilva e de aria 
enide dos antos

a i ino a es e afi m  estado civil 
solteiro, profi ss o au iliar de produ o, 
nascido em aravil a,  no dia vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e seten
ta e uatro 28/10/1 7 , residente e do
miciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de ere a aria da oncei o
Q uit éria Silvana de F ranç a,  estado civil 
divorciada, profi ss o porteira, nascida em 

ni o dos almares,  no dia vinte e seis 
de evereiro de mil novecentos e setenta 
e uatro 2 /02/1 7 , residente e domici
liada em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de os  ui  de ran a e de aria 
das ores de ran a

Sergio Silva de Souz a,  estado civil di-
vorciado, profi ss o contador, nascido em 

uarul os,  no dia sete de de embro 
de mil novecentos e sessenta e dois 
07/12/1 2 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
svaldo into de ou a e de aria de 
ourdes ilva de ou a

L ucimara dos Reis,  estado civil solteira, 
profi ss o contadora, nascida em ambo
ara,  no dia vinte de abril de mil nove
centos e sessenta e nove 20/0 /1 , 
residente e domiciliada em neste ub
distrito, uarul os, , fi l a de laide dos 

eis

Z enilt on dos Sant os F alcã o,  esta-
do civil solteiro, profi ss o encarregado 
geral,nascido em oaraci eg  lma
dina ,  no dia vinte e sete de janei
ro de mil novecentos e setenta e oito 
27/01/1 78 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o 
de pitacio alc o e de aria os  dos 

antos
Marlécia Sant ana Sant os,  estado civil 
solteira, profi ss o do lar, nascida em u
relino eal,  no dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e oitenta 27/0 /1 80 , 
residente e domiciliada em neste ub
distrito, uarul os, , fi l a de ildeon 

ortu o antos e de aria das ra as 
antana

Carlos Albert o Elias de Melo,  estado ci-
vil divorciado, profi ss o vendedor, nascido 
em anta ita,  no dia de oito de jun o 
de mil novecentos e cin uenta e nove 
18/0 /1 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
ebasti o ntonio de elo e de ster 
lias de elo

Roseli L ima de Oliveira,  estado civil 
solteira, profi ss o costureira, nascida em 

o aulo eg  ubdistrito ucuruvi ,  
no dia vinte e oito de jun o de mil nove
centos e sessenta e nove 28/0 /1 , 
residente e domiciliada em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l a de os  ntonio 
de liveira e de aria alvadora ima de 

liveira

W illiam Arauj o de Az evedo F rancisco,  
estado civil solteiro, profi ss o analista de 
contas, nascido em ubdistrito elen i
n o, o aulo,  no dia vinte e dois de 
outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
22/10/1 87 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
marildo o o rancisco e de onia ar

los raujo rancisco
Tat iana Mart ins Th omaz ,  estado civil sol-
teira, profi ss o assistente fi nanceiro, nas
cida em ubdistrito apa, o aulo,  
no dia do e de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete 12/10/1 87 , residente e 
domiciliada em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l a de esse o nn  oma  
e de era ucia artins rtega oma

Rodrigo B randã o G omes de Carvalh o,  
estado civil solteiro, profi ss o designer 
gr fi co, nascido em ampinas,  no dia 
uator e de setembro de mil novecentos 

e noventa e cinco 1 /0 /1 , residente 
e domiciliado em ubdistrito utant , o 

aulo, , fi l o de ui  ernardino o
mes de arval o unior e de lian rei
tas rand o omes de arval o
G iselle Sena P rado,  estado civil solteira, 
profi ss o designer gr fi co, nascida em 

o aulo,  no dia trinta e um de ju
l o de mil novecentos e noventa e uatro 

1/07/1 , residente e domiciliada em 
neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 

parecido ereira do rado e de ueli li
veira ena rado

Valt erci Duart e Sant os,  estado civil di-
vorciado, profi ss o vendedor ambulante, 
nascido em o aulo,  no dia de  de 
outubro de mil novecentos e sessenta e 
três 10/10/1 , residente e domicilia
do em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de alter uarte antos e de ac
mi opes da ilva antos
Sh eila Cabrera Trevison,  estado civil 
divorciada, profi ss o do lar, nascida em 

ubdistrito antana, o aulo,  no 
dia vinte e nove de abril de mil novecen
tos e setenta e três 2 /0 /1 7 , resi
dente e domiciliada em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l a de eraldo uil er
me revison e de ercedes abrera

Rogério Ubirat an Mat eus,  estado civil 
solteiro, profi ss o comprador, nascido 
em uarul os,  no dia uatro de se
tembro de mil novecentos e setenta e 
dois 0 /0 /1 72 , residente e domicilia
do em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de enicio ateus e de eorgina 

parecida ateus
L ilian Saraiva B ernardino,  estado 
civil solteira, profi ss o operadora de 
cai a, nascida em ubdistrito atuap , 

o aulo,  no dia uin e de janei
ro de mil novecentos e setenta e cinco 
1 /01/1 7 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
eandro ugusto ernardino e de aria 
lci araiva ernardino

Igor L uiz  De Mori,  estado civil solteiro, 
profi ss o gerente, nascido em uaru
l os,  no dia de  de janeiro de mil no
vecentos e noventa e um 10/01/1 1 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de einaldo 

e ori e de reu a ui a aetano e 
ori

Th alit a F erreira Silva,  estado civil sol-
teira, profi ss o encarregada de loja, 
nascida em uarul os,  no dia on e 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
sete 11/08/1 87 , residente e domicilia
da em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de ario liveira da ilva e de el
ma ntonia erreira

Ronaldo Cardoso dos Sant os,  estado 
civil divorciado, profi ss o vigilante, nasci
do em o aulo,  no dia vinte e nove 
de abril de mil novecentos e setenta e 
dois 2 /0 /1 72 , residente e domicilia
do em ubdistrito ucuruvi, o aulo, 

, fi l o de osme atista dos antos e 
de irce ardoso dos antos
J oy ce Maria Cardoso,  estado civil sol-
teira, profi ss o t cnica de en ermagem, 
nascida em uarul os,  no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e oiten
ta e três 2 /0 /1 8 , residente e domi
ciliada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de ergio ntonio ardoso e de 
indalva aria da oncei o

G uilh erme de Andrade G omes,  esta-
do civil divorciado, profi ss o aut nomo, 
nascido em uarul os,  no dia on e 
de maio de mil novecentos e noventa e 
sete 11/0 /1 7 , residente e domicilia
do em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de esar omes e de uscimara 

arbosa de ndrade
L uana L uz  Silva,  estado civil solteira, 
profi ss o recepcionista, nascida em 

istrito ta uera, o aulo,  no dia 
on e de evereiro de  mil novecentos e 
noventa e sete 11/02/1 7 , residente e 
domiciliada em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l a de o o orres da ilva e 
de u ana u  arauna  

Ant onio P ereira da Silva,  estado civil 
solteiro, profi ss o ajudante, nascido 
em ampo aior,  no dia primeiro 
de abril de mil novecentos e oitenta 
01/0 /1 80 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
rancisco opes da ilva e de aria das 
ra as ereira da ilva

Midiã  Alves dos Sant os,  estado civil 
divorciada, profi ss o atendente, nascida 
em uiab   cio ,  no dia de es
sete de setembro de mil novecentos e 
noventa 17/0 /1 0 , residente e domi
ciliada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de rancisco oares dos an
tos e de osenilda lves enancio dos 

antos
    

Renat o Robert o March et t i,  estado civil 
solteiro, profi ss o comerciante, nascido 
em uarul os,  no dia do e de de
embro de mil novecentos e oitenta e 

seis 12/12/1 8 , residente e domicilia
do em antana de arna ba, , fi l o de 

scar arc etti il o e de aria oncei
o oberto arc etti

Th ay ane G rilo Arauj o,  estado civil sol-
teira, profi ss o armacêutica, nascida 
em ubdistrito ila ariana,  no dia 
on e de jul o de mil novecentos e no
venta e dois 11/07/1 2 , residente e 
domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de demir ouveia de 

raujo e de ilvana lves rilo raujo

Ermes Mesq uit a de P aula J ú nior,  
estado civil divorciado, profi ss o mec
nico, nascido em uarul os,  no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e 
sessenta e nove 20/0 /1 , residente 
e domiciliado em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l o de rmes es uita de 

aula e de orac  de esus aula
Eliana F ernandes,  estado civil divor-
ciada, profi ss o aposentada, nascida 
em uarul os,  no dia nove de maio 
de mil novecentos e sessenta e dois 
0 /0 /1 2 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a 
de ilvano ernandes e de aria os  

raujo ernandes

Marcelo Renest o,  estado civil soltei-
ro, profi ss o comerciante, nascido em 

uarul os,  no dia tre e de agosto 
de mil novecentos e sessenta e sete 
1 /08/1 7 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
parecida enesto

Claudia Crist ina Amat ruda,  estado civil 
divorciada, profi ss o contadora, nascida 
em o aulo elen in o ,  no dia 
vinte e uatro de jun o de mil novecentos 
e sessenta e oito 2 /0 /1 8 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de omero matruda e 
de lda assarella matruda

J orge J ú nior Rangel Vieira,  estado civil 
divorciado, profi ss o au iliar administrati
vo, nascido em uarul os,  no dia sete 
de mar o de mil novecentos e oitenta e 
uatro 07/0 /1 8 , residente e domi

ciliado em neste ubdistrito, uarul os, 
, fi l o de orge ieira dos antos e de 

italina angel dos antos
Ericacia K ally ane F onsê ca,  estado civil 
solteira, profi ss o pro essora, nascida em 
ucurutú eg  o a ael ,  no dia 

vinte e três de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove 2 /0 /1 8 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de rancisco anind  da 

onsêca acêdo e de urides e erra 
onsêca acêdo

Marciel F irmino dos Sant os,  estado 
civil solteiro, profi ss o ajudante, nascido 
em io ormoso eg  1  istrito ,  no 
dia tre e de mar o de mil novecentos e 
setenta e cinco 1 /0 /1 7 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de os  irmino dos antos 
e de saura aria da ilva
Mart a Maria do Nasciment o,  estado 
civil solteira, profi ss o do lar, nascida em 

atol  da oc a eg  residente ru
dente ,  no dia uator e de mar o 
de mil novecentos e uarenta e uatro 
1 /0 /1 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
os  aimundo do ascimento e de úlia 
aria da oncei o

no a ins omfi m  estado civil 
solteiro, profi ss o advogado, nascido 
em uarul os,  no dia vinte e cinco 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
dois 2 /08/1 2 , residente e domiciliado 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l o 
de ilton omfi m e de na aria artins 

omfi m
Carolina Silva G onç alves,  estado civil 
solteira, profi ss o assistente jur dico, nas
cida em uarul os,  no dia vinte e seis 
de jun o de mil novecentos e noventa e 
uatro 2 /0 /1 , residente e domici

liada em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de úlio sar da ilva on alves e 
de aria andra ilva on alves

Danilo W ellingt on de Souz a Mont eiro,  
estado civil solteiro, profi ss o coorde
nador operacional, nascido em istrito 
ta uera, o aulo,  no dia três de se
tembro de mil novecentos e oitenta e nove 
0 /0 /1 8 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
o o vangelista onteiro e de aria da 
oncei o de ou a

K aroline de P aula Est rela de Sousa,  
estado civil solteira, profi ss o cabeleireira, 
nascida em uarul os,  no dia dois de 
setembro de mil novecentos e oitenta e 
seis 02/0 /1 8 , residente e domiciliada 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l a 
de ebasti o edro de ousa e de dair 
de aula strela de ousa

Th iago P inh eiro G onz aga,  estado civil 
solteiro, profi ss o motorista, nascido em 

ndrel ndia eg  arval os ,  no dia 
vinte e dois de jul o de mil novecentos e 
noventa e dois 22/07/1 2 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l o de nt nio on ales 

on aga e de rene in eiro on ales 
on aga

St h ef any  Aparecida B arbosa do Nas-
ciment o,  estado civil solteira, profi ss o 
recepcionista, nascida em uarul os,  
no dia cinco de novembro de mil nove
centos e noventa e oito 0 /11/1 8 , resi
dente e domiciliada em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l a de aulo arbosa 
do ascimento e de ose a dos antos 

ascimento

H ugo L eonardo L opes Teix eira,  estado 
civil solteiro, profi ss o con erente, nascido 
em ubdistrito o ca, o aulo,  no 
dia vinte e três de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito 2 /0 /1 88 , residente e do
miciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de rancisco de ousa ei eira e 
de aria odrigues opes ei eira
Ana P aula da Silva Q ueiroz ,  estado ci-
vil solteira, profi ss o manicure, nascida 
em uerarema,  no dia do e de eve
reiro de mil novecentos e oitenta e oito 
12/02/1 88 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
os  ei eira de ueiro  e de omingas 
lves da ilva ueiro

J osé Carlos Nasciment o,  estado civil 
divorciado, profi ss o agente de tr nsito, 
nascido em uarul os,  no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e cin uenta e 
seis 0/0 /1 , residente e domiciliado 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l o 
de enedito ascimento e de aria de 
ourdes ascimento

Eliz abet e Rosa L eit e,  estado civil divorcia-
da, profi ss o au iliar de co in a, nascida 
em irand polis,  no dia uin e de ju
n o de mil novecentos e sessenta e sete 
1 /0 /1 7 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
aniel uinteiro eite e de na o a eite

    

Alandelon Oliveira do Nasciment o,  esta-
do civil solteiro, profi ss o atendente, nas
cido em ontan a eg  in eiro ,  no 
dia primeiro de mar o de mil novecentos e 
oitenta e sete 01/0 /1 87 , residente e do
miciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de os  ui  do ascimento il o 
e de omitilia de liveira
L ucilene Alves dos Sant os,  estado civil 
solteira, profi ss o assistente de ultrasson, 
nascida em o aulo eg  ubdistrito 

ila atilde ,  no dia vinte de everei
ro de mil novecentos e oitenta e uatro 
20/02/1 8 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
ompilio ereira dos antos e de eralda 
lves dos antos

Adiel de Almeida Silva,  estado civil soltei-
ro, profi ss o analista de suporte, nascido 
em ubdistrito ila atilde, o aulo,  
no dia vinte e um de outubro de mil nove
centos e oitenta e oito 21/10/1 88 , resi
dente e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de ose ilton ires 
da ilva e de arli de lmeida ilva
Silvia Y osano,  estado civil divorciada, 
profi ss o do lar, nascida em ubdistrito pi
ranga, o aulo,  no dia vinte e oito de 
maio de mil novecentos e setenta e nove 
28/0 /1 7 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
ebasti o osano

Edson Marq ues de Oliveira,  estado civil 
solteiro, profi ss o representante comercial, 
nascido em o aulo,  no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e ses
senta e uatro 2 /0 /1 , residente e 
domiciliado em ubdistrito ila rudente, 

o aulo, , fi l o de ubens ar ues 
de liveira e de ildete ou a de liveira
K at ia das Neves Raimundo,  estado civil 
solteira, profi ss o pro essora, nascida em 

ubdistrito elen in o, o aulo,  no 
dia tre e de mar o de mil novecentos e se
tenta e nove 1 /0 /1 7 , residente e do
miciliada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de anuel das eves aimundo 
e de eanette da ilva aimundo

L ucas Mart ins de Oliveira Miranda,  es-
tado civil solteiro, profi ss o ajudante de 
pedreiro, nascido em o aetano do ul 

eg  1  ubdistrito de uarul os ,  no 
dia cinco de novembro de mil novecentos 
e noventa e três 0 /11/1 , residente 
e domiciliado em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l o de onaldo asc oal 

iranda e de atricia artins de liveira 
iranda

Aline B arros da Silva,  estado civil solteira, 
profi ss o au iliar de en ermagem, nascida 
em uarul os,  no dia vinte e seis de 
evereiro de mil novecentos e noventa e 
seis 2 /02/1 , residente e domiciliada 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l a 
de enato amos da ilva e de enise 

arros ortella

F rancisco de Assis P ereira Alves,  esta-
do civil divorciado, profi ss o au iliar de ser
vi os gerais, nascido em rato,  no dia 
seis de abril de mil novecentos e sessenta 
e uatro 0 /0 /1 , residente e domi
ciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de o o ui  lves e de vanita 
ereira lves

Debora Ribeiro de Sousa,  estado civil 
solteira, profi ss o au iliar de servi os ge
rais, nascida em istrito de onta da erra, 

rato,  no dia três de de embro de mil 
novecentos e setenta e nove 0 /12/1 7 , 
residente e domiciliada em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l a de aimundo 

onato de ousa e de aria ibeiro de 
ousa

Amasís Russo,  estado civil solteiro, profi s
s o microempres rio, nascido em uaru
l os,  no dia oito de jul o de mil novecen
tos e oitenta e três 08/07/1 8 , residente 
e domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de dair usso e de aria 
os  essias usso

Vanessa Crist ina P ereira de B rit o,  estado 
civil solteira, profi ss o assistente adminis
trativo, nascida em ubdistrito er ueira 

esar, o aulo,  no dia de esseis de 
de embro de mil novecentos e oitenta e 
dois 1 /12/1 82 , residente e domiciliada 
em 2  ubdistrito, uarul os, , fi l a de 

ustodio ugusto de rito e de elma e
reira de rito

Douglas do Nasciment o de Cast ro,  esta-
do civil solteiro, profi ss o colorista, nascido 
em ubdistrito ila ova ac oeirin a, 

o aulo,  no dia vinte e nove de de
embro de mil novecentos e setenta e sete 
2 /12/1 77 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
lmir de astro e de arli ebastiana do 
ascimento

Nilce L eocadio de Souz a,  estado civil sol-
teira, profi ss o assistente social, nascida 
em ubdistrito ari, o aulo,  no dia 
de essete de evereiro de mil novecentos e 
setenta e oito 17/02/1 78 , residente e do
miciliada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de o o eocadio de ou a e de 
lorentina odrigues da ilva

    

J ucianderson César da Conceiç ã o de 
J esus,  estado civil solteiro, profi ss o au i
liar de log stica, nascido em pir  eg  1  

cio ,  no dia de  de abril de mil nove
centos e noventa e uatro 10/0 /1 , re
sidente e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de eginaldo de esus 
e de usinete ilva da oncei o de esus
K arina F ernandes da Silva,  estado civil 
solteira, profi ss o do lar, nascida em ua
rul os,  no dia vinte e sete de setembro 
de mil novecentos e noventa e uatro 
27/0 /1 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
leberson ucio da ilva e de aria de ti

ma ernandes da ilva                 

J éf erson J ordino dos Sant os,  estado civil 
solteiro, profi ss o vendedor, nascido em 

uarul os,  no dia sete de agosto de mil 
novecentos e noventa e um 07/08/1 1 , 
residente e domiciliado em neste ubdistri
to, uarul os, , fi l o de ordino oa uim 
dos antos e de nailde lara opes dos 

antos
B ianca B arros de Oliveira,  estado civil 
solteira, profi ss o do lar, nascida em ub
distrito ucuruvi eg  ubdistrito elen
in o , o aulo,  no dia vinte e cinco 

de agosto de mil novecentos e noventa e 
seis 2 /08/1 , residente e domiciliada 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l a 
de os  parecido de liveira e de loise 

arros ousa

J osé F rancisco Alves,  estado civil solteiro, 
profi ss o carpinador de c rregos, nasci
do em onte legre,  no dia tre e de 
agosto de mil novecentos e sessenta e oito 
1 /08/1 8 , residente e domiciliado em 

o aulo, , fi l o de rancisco erreira 
lves e de aria os  de oura

Maria Clara P ereira de L ima,  estado civil 
solteira, profi ss o dom stica, nascida em 

aran uns eg  o ebasti o ,  
no dia três de setembro de mil novecentos 
e setenta e um 0 /0 /1 71 , residente e do
miciliada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de oana ereira de ima

Albert  Silva B ispo,  estado civil solteiro, 
profi ss o porteiro, nascido em ntre ios, 

 no dia vinte e oito de jun o de mil no
vecentos e noventa e cinco 28/0 /1 , 
residente e domiciliado em neste ubdistri
to, uarul os, , fi l o de os  eides de 

ran a ispo e de andra de esus ilva
Eliana Sant os da Conceiç ã o,  estado civil 
solteira, profi ss o do lar, nascida em ntre 

ios eg  istrito ubaúma ,  no dia de
oito de mar o de mil novecentos e oitenta 

e nove 18/0 /1 8 , residente e domiciliada 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 

gnaldo da oncei o e de delina aria 
dos antos

Se alguém souber de 
algum impediment o,  
oponh a-o na f orma 

da L ei. L avro o 
present e para ser 
afi a o no e i o 
de Regist ro Civil 
e publicado na 
imprensa local.

REG ISTRO CIVIL
1 º  SUB DISTRITO DE 

G UARUL H OS
Rua Dr. G ast ã o Vidigal,  1 66

B airro: J d. G uarulh os Sidney  
P ellicci Mont eiro F aç o saber 
q ue pret endem se casar e 

apresent aram os documen-
t os ex igidos pelo art . 1 5 25  
do Có digo Civil B rasileiro:
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Se alguém souber de 
algum impediment o,  
oponh a-o na f orma 

da L ei. L avro o 
present e para ser 
afi a o no e i o 
de Regist ro Civil 
e publicado na 
imprensa local.

P at rick  da Silva Alcant ara,  estado civil 
solteiro, profi ss o c aveiro, nascido em 

uarul os,  no dia vinte e dois de de
embro de mil novecentos e noventa e oito 
22/12/1 8 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
ric  ousa de lcantara e de uanda da 
ilva

G leice Oliveira Sant os,  estado civil solteira, 
profi ss o au iliar administrativo, nascida em 

uarul os,  no dia dois de janeiro de mil 
novecentos e noventa e sete 02/01/1 7 , 
residente e domiciliada em neste ubdistri
to, uarul os, , fi l a de alter ntonio dos 

antos e de aldice odrigues de liveira 
antos

Darcilo Cat ivelli,  estado civil viúvo, profi s
s o empres rio, nascido em ila arrua, 
apejara,  no dia de oito de novembro 

de mil novecentos e cin uenta e uatro 
18/11/1 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
iacomo ativelli e de at arina iasotto 
ativelli

Ivone Dall’ Igna,  estado civil solteira, profi s
s o empres ria, nascida em apejara,  
no dia seis de outubro de mil novecentos 
e cin uenta e sete 0 /10/1 7 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l a de os  all gna e de antina 

all gna

Rodrigo Mobarah ,  estado civil solteiro, 
profi ss o banc rio, nascido em o aulo, 

 no dia tre e de maio de mil novecentos 
e noventa 1 /0 /1 0 , residente e domici
liado em ubdistrito aba uara, o aulo, 

, fi l o de ntonio ernando obara  e de 
oana gata obara

P aula de L ima G omes,  estado civil sol-
teira, profi ss o banc ria, nascida em o 

aulo,  no dia uator e de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e oito 1 /01/1 88 , re
sidente e domiciliada em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l a de oni ete parecido 
omes e de eide de ima omes

Danilo Rosa P lacco,  estado civil divorcia-
do, profi ss o aut nomo, nascido em o 

aulo,  no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e oitenta 22/0 /1 80 , 
residente e domiciliado em ubdistrito e
n a de ran a, o aulo, , fi l o de o o 

lacco obrin o e de aria osa de as
concelos lacco
Crist iane Calch i,  estado civil solteira, pro-
fi ss o t cnica de en ermagem, nascida 
em uarul os,  no dia trinta e um de 
de embro de mil novecentos e setenta e 
cinco 1/12/1 7 , residente e domiciliada 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l a 
de dvaldo alc i e de ere in a parecida 

alc i

Edvansir Duart e G rosso,  estado civil di-
vorciado, profi ss o co in eiro, nascido em 

ilac,  no dia cinco de abril de mil nove
centos e oitenta 0 /0 /1 80 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de dvansir iberator uarte 
e de li abet  rosso uarte
J oelma dos Sant os,  estado civil divorcia-
da, profi ss o au iliar de nutri o, nascida 
em o aulo,  no dia cinco de abril de 
mil novecentos e oitenta 0 /0 /1 80 , resi
dente e domiciliada em 2  ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de lbeni dos antos e de 

arlene dos antos rito

Af onso Raimundo da Silva,  estado civil 
solteiro, profi ss o porteiro, nascido em 

erilo,  no dia oito de maio de mil no
vecentos e setenta 08/0 /1 70 , residente 
e domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de os  da ircuncis o ilva 
e de lice aria de esus e ilva
Alaíde P ereira Dias,  estado civil solteira, 
profi ss o cuidadora de idosos, nascida 
em erilo,  no dia vinte e um de no
vembro de mil novecentos e setenta e um 
21/11/1 71 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
iguel ereira oel o e de aldina ias 

de liveira

Cleit on L eit e Silva,  estado civil sol-
teiro, profi ss o motorista, nascido em 

raripina eg  rindade ,  no dia 
on e de abril de mil novecentos e oi
tenta e oito 11/0 /1 88 , residente 
e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de uis omes da 
ilva e de aria de esus eite ilva

Claudia Regina Roch a,  estado civil 
divorciada, profi ss o manicure, nasci
da em uarul os,  no dia cinco de 
setembro de mil novecentos e setenta 
e nove 0 /0 /1 7 , residente e do
miciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de lovis oc a e de 
orgina rigida oc a

G abriel H enriq ue Vieira,  estado civil 
solteiro, profi ss o movimentador de 
cargas, nascido em guas elas,  
no dia cinco de agosto de mil nove
centos e noventa e seis 0 /08/1 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de na 

aria da oncei o ieira
Carolina Cleonice dos Sant os F er-
reira,  estado civil solteira, profi ss o 
au iliar de log stica, nascida em ua
rul os,  no dia vinte e três de jul o 
de mil novecentos e noventa e uatro 
2 /07/1 , residente e domiciliada 

em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de icardo da ilva erreira e de 

anielle de aula dos antos erreira

L uiz  Ant onio Cunh a,  estado civil sol-
teiro, profi ss o aut nomo, nascido em 

uarul os,  no dia dois de jun o de 
mil novecentos e setenta 02/0 /1 70 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de n
tonio un a e de aimunda iranda 

un a
Iraní B orges dos Sant os,  estado civil 
solteira, profi ss o do lar, nascida em 
bicara ,  no dia vinte e seis de de
embro de mil novecentos e sessenta 

e seis 2 /12/1 , residente e domi
ciliada em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l a de ntonio orges dos 

antos e de stelita ieira dos antos

Alex andre L uiz  de Albuq uerq ue,  
estado civil divorciado, profi ss o pro
dutor musical, nascido em a ar  da 

ata,  no dia vinte e três de setem
bro de mil novecentos e sessenta e 
cinco 2 /0 /1 , residente e domi
ciliado em ubdistrito iberdade, o 

aulo, , fi l o de eraldo oares de 
lbu uer ue e de aria os  de lbu
uer ue

Carlene P ereira Sant os,  estado civil 
solteira, profi ss o autonoma, nascida 
em o uis,  no dia vinte e uatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove 2 /10/1 8 , residente e do
miciliada em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l a de ntonio arlos an
tos e de arlene ilva ereira antos

Má rio Sales B rit o,  estado civil sol-
teiro, profi ss o repositor, nascido em 
tabuna eg  lmadina ,  no dia 

de essete de setembro de mil nove
centos e noventa e três 17/0 /1 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de ilmar 

ou a rito e de aria osmira ar
val o ales
H uana Assis B rit o,  estado civil soltei-
ra, profi ss o do lar, nascida em l us 

eg  lmadina ,  no dia de  de 
evereiro de mil novecentos e noventa 

e uatro 10/02/1 , residente e do
miciliada em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l a de dalberto ou a rito 
e de denilda erreira ssis

L ucas dos Reis,  estado civil solteiro, 
profi ss o ta ista, nascido em ubdis
trito aúde, o aulo,  no dia trinta 
e um de jul o de mil novecentos e no
venta e uatro 1/07/1 , residente 
e domiciliado em o aulo, , fi l o 
de vair ilverio dos eis e de atia 

parecida dos eis
Camila J uvencio Espana,  estado 
civil solteira, profi ss o cabeleireira, 
nascida em uarul os,  no dia vinte 
e oito de mar o de mil novecentos e 
oitenta e oito 28/0 /1 88 , residente e 
domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de celmo spana e 
de aria os  uvencio

Marcos Cleidson da Cost a,  estado 
civil divorciado, profi ss o encarrega
do, nascido em onsen or ip lito,  
no dia vinte e um de jun o de mil no
vecentos e oitenta e um 21/0 /1 81 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de os  

aulo da osta e de na aria eta
Maria J osivalda Iná cio,  estado civil 
solteira, profi ss o con eiteira, nascida 
em liven a,  no dia uin e de de
embro de mil novecentos e setenta  e 

seis 1 /12/1 7 , residente e domici
liada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de os  restides n cio e de 
aria os  da ilva

Anderson G uedes J oã o de Deus,  esta-
do civil solteiro, profi ss o pro essor, nas
cido em uarul os,  no dia de oito de 
jul o de mil novecentos e oitenta e uatro 
18/07/1 8 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
arcos aes o o de eus e de nês de 
tima uedes o o de eus

Renat a Az evedo de Oliveira,  estado civil 
solteira, profi ss o supervisor administrati
vo, nascida em uarul os,  no dia de  
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
cinco 10/01/1 8 , residente e domicilia
da em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de everino ose de liveira e de 

aria os  evedo de liveira

Carlos Eduardo F rank lin Moreira,  esta-
do civil divorciado, profi ss o policial mili
tar, nascido em o aulo ari ,  no 
dia de essete de setembro de mil nove
centos e oitenta e três 17/0 /1 8 , resi
dente e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de mendes lves 
oreira e de aria das ra as ran lin 
oreira

Andréia Rosa do Nasciment o,  esta-
do civil solteira, profi ss o vendedora, 
nascida em o aulo eg  ubdistrito 
ucuruvi ,  no dia de esseis de janei

ro de mil novecentos e noventa e cinco 
1 /01/1 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
os  arlos do ascimento e de lenilda 
osa do ascimento

L incon Venícios G allo dos Sant os,  
estado civil solteiro, profi ss o desenvol
vedor, nascido em uarul os,  no dia 
vinte e um de jul o de mil novecentos e 
noventa e sete 21/07/1 7 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de ristiano de esus dos 

antos e de atricia parecida allo
Raq uel Rodrigues da Mat a Silva,  esta-
do civil divorciada, profi ss o músico, nas
cida em uarul os,  no dia uin e de 
agosto de mil novecentos e oitenta e um 
1 /08/1 81 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
o o da ata ilva e de leusa osan

gela odrigues ilva

Renat o Alcino Alves de Sousa,  estado 
civil solteiro, profi ss o empres rio, nasci
do em ubdistrito ndian polis, o au
lo,  no dia vinte e dois de janeiro de 
mil novecentos e noventa 22/01/1 0 , 
residente e domiciliado em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l o de rcenio do 

ascimento de ousa e de aria pare
cida lves
Nat h alia de Az evedo e Silva,  estado civil 
solteira, profi ss o aut noma, nascida em 

o aulo eg  ubdistrito iberdade , 
 no dia vinte e sete de maio de mil no

vecentos e noventa e dois 27/0 /1 2 , 
residente e domiciliada em neste ub
distrito, uarul os, , fi l a de aldemi 

austino da ilva e de enilda lorencio 
de evedo ilva

Nilbert o L eandro de L ima,  estado civil 
solteiro, profi ss o eletricista, nascido 
em uarul os,  no dia dois de eve
reiro de mil novecentos e oitenta e dois 
02/02/1 82 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
uto stev o de ima e de orma úcia 
artini eonardo

Daiane Alves da Silva,  estado civil soltei-
ra, profi ss o administradora, nascida em 

ubdistrito piranga, o aulo,  no dia 
uator e de outubro de mil novecentos e 

oitenta e seis 1 /10/1 8 , residente e 
domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de rancisco rancin  

lves da ilva e de aria úcia da ilva

Acelino Vieira de Alcâ nt ara,  estado ci-
vil divorciado, profi ss o l der de ret fi cas, 
nascido em aninde in o,  no dia vin
te e um de outubro de mil novecentos e 
cin uenta e oito 21/10/1 8 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de nt o on alves ieira 
e de aria ieira ourdes
Raimunda Siebra de L ima,  estado civil 
solteira, profi ss o do lar, nascida em is
trito de onta da erra, rato,  no dia 
oito de maio de mil novecentos e sessen
ta e oito 08/0 /1 8 , residente e domi
ciliada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de rancisco de ssis iebra e 
de spedita iebra de ima

At aides Soares dos Reis,  estado civil 
solteiro, profi ss o co in eiro, nascido 
em ussara,  no dia cinco de eve
reiro de mil novecentos e oitenta e três 
0 /02/1 8 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
iguel l cido oares il o e de osinal

va dos eis oares
Danielle P ort o de Almeida,  estado civil 
solteira, profi ss o co in eira, nascida em 

edina,  no dia vinte e um de eve
reiro de mil novecentos e oitenta e sete 
21/02/1 87 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
arcos ui  de lmeida e de aria mi

liana orto de lmeida

J onat ans da Silva Moura Diniz ,  estado 
civil solteiro, profi ss o repositor, nascido 
em uarul os,  no dia de  de mar
o de mil novecentos e noventa e dois 
10/0 /1 2 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o 
de rancisco oura ini  e de osilene 

ento da ilva
L aura Regina F erreira dos Sant os,  
estado civil solteira, profi ss o balconista, 
nascida em uarul os,  no dia uin e 
de jul o de mil novecentos e oitenta e 
nove 1 /07/1 8 , residente e domicilia
da em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de anoel erreira dos antos e de 

aria de atima erreira dos antos

L af aet e Mudest o da Silva,  estado civil 
solteiro, profi ss o soldador, nascido em 

istrito ucuituba, o uira,  no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e 
oitenta e uatro 20/0 /1 8 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de idio ereira da ilva e 
de aria avier udesto da ilva
Moniq ue B erench t ein de Oliveira,  esta-
do civil divorciada, profi ss o vendedora, 
nascida em uarul os,  no dia uin e 
de jun o de mil novecentos e oitenta e 
oito 1 /0 /1 88 , residente e domicilia
da em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de svaldo uimar es de liveira 
e de rancisca erenc tein arcos de 

liveira

Edson F erreira da Silva F ilh o,  estado 
civil solteiro, profi ss o limpador de vidro, 
nascido em pojuca eg  1  ubdistrito 
de uarul os ,  no dia vinte e sete 
de jul o de mil novecentos e noventa e 
três 27/07/1 , residente e domiciliado 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi 
l o de dson erreira da ilva e de aria 
ui a de ou a

L uciê ne Campos Arauj o,  estado civil 
solteira, profi ss o bab , nascida em 

tinga,  no dia vinte e um de maio 
de mil novecentos e oitenta e uatro 
21/0 /1 8 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a 
de osevaldo raujo e de ucilene lves 

ampos

W esley  Dagmar Carvalh o L ima,  estado 
civil solteiro, profi ss o operador de cai a, 
nascido em uarul os,  no dia on e 
de setembro de mil novecentos e noven
ta e seis 11/0 /1 , residente e domi
ciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de obson parecido de arva
l o e de na laudia de ima
Aline de L ima Tavares,  estado civil sol-
teira, profi ss o atendente, nascida em 

ubdistrito utant , o aulo,  no 
dia primeiro de jun o de mil novecentos 
e noventa e sete 01/0 /1 7 , residen
te e domiciliada em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l a de ntonio da ilva 
avares e de ucivanda aimunda de 
ima avares

Ez eq uiel da Silva B raga,  estado civil 
solteiro, profi ss o motorista, nascido 
em uarul os,  no dia primeiro de 
maio de mil novecentos e setenta e três 
01/0 /1 7 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o 
de uil erme raga e de l a da ilva 

raga
Rosa Rodrigues dos Sant os,  estado 
civil divorciada, profi ss o aut noma, nas
cida em o aulo,  no dia uatro de 
abril de mil novecentos e setenta e um 
0 /0 /1 71 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
vonne ontesserrat  dos antos

F elipe Iengo Silva,  estado civil solteiro, 
profi ss o m dico, nascido em uaru
l os,  no dia uatro de jul o de mil no
vecentos e oitenta e sete 0 /07/1 87 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de os  

parecido atalicio oreno da ilva e de 
atima engo ilva

K arla F ernanda Dias,  estado civil sol-
teira, profi ss o estudante, nascida em 

o aulo eg  ubdistrito lto da 
ooca ,  no dia vinte e uatro de 

maio de mil novecentos e oitenta e nove 
2 /0 /1 8 , residente e domiciliada em 

o aulo, , fi l a de smar isael 
ias e de leonice en a amos ias

B runo L eal da Silva,  estado civil soltei-
ro, profi ss o analista de cr dito, nascido 
em ubdistrito ela ista, o aulo,  
no dia on e de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove 11/0 /1 8 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de svaldo ndr  da ilva 
unior e de andra egina eal da ilva

Aline Ribeiro F onseca,  estado civil 
solteira, profi ss o bancaria, nascida em 

o aulo eg  ubdistrito lto da o
ca ,  no dia do e de jul o de mil no

vecentos e oitenta e nove 12/07/1 8 , 
residente e domiciliada em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l a de os  ui  da 

onseca e de na aria da ota ibeiro 
onseca

Á lef er Ch ibani P alma Nunes,  estado ci-
vil solteiro, profi ss o aut nomo, nascido 
em uarul os eg  irapitingui, tu ,  
no dia uator e de jul o de mil novecen
tos e noventa e sete 1 /07/1 7 , resi
dente e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de o o parecido 
unes e de o de ibani alma unes

Maria Eduarda de Arauj o B elarmino 
Cruz ,  estado civil solteira, profi ss o au i
liar administrativo, nascida em o aulo 

eg  ubdistrito piranga ,  no dia vin
te e um de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete 21/10/1 7 , residente e 
domiciliada em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l a de andoval elarmino da 

ru  e de ida aria de raujo

Dulcinê i de Oliveira Dias,  estado civil 
divorciado, profi ss o pedreiro, nascido 
em uril ndia,  no dia uin e de mar
o de mil novecentos e sessenta e dois 
1 /0 /1 2 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
os  ereira ias e de irtis acinta ias

Sô nia Maria de F reit as Roch a,  estado 
civil divorciada, profi ss o do lar, nascida 
em arilia,  no dia vinte e oito de abril 
de mil novecentos e cin uenta e uatro 
28/0 /1 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
aturnino de reitas oc a e de aria 
avalcanti da ilva

Rubens P ereira Sant ana,  estado civil di-
vorciado, profi ss o au iliar de opera es, 
nascido em er ueira esar,  no dia 
uator e de mar o de mil novecentos e 

sessenta e cinco 1 /0 /1 , residente 
e domiciliado em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l o de manoel essias e
reira antana e de entil unes erreira 

ant na
Cibele de Oliveira Siq ueira,  estado civil 
divorciada, profi ss o assistente adminis
trativo, nascida em o aulo,  no dia 
sete de jun o de mil novecentos e setenta 
e uatro 07/0 /1 7 , residente e domici
liada em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de edro de i ueira e de ecilia de 

liveira i ueira

Arnaldo Neves da Silva J ú nior,  estado 
civil solteiro, profi ss o au iliar de produ

o, nascido em uarul os,  no dia cin
co de mar o de mil novecentos e oitenta 
e nove 0 /0 /1 8 , residente e domici
liado em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de rnaldo eves da ilva e de aria 
de ourdes da ilva eves
B runa Sant os da Silva,  estado civil 
solteira, profi ss o cabeleireira, nascida 
em uarul os,  no dia de essete de 
agosto de mil novecentos e noventa e três 
17/08/1 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
dilson da ilva e de andra everino 

dos antos

Carlos Eduardo de Toledo,  estado ci-
vil solteiro, profi ss o vidraceiro, nascido 
em uarul os,  no dia vinte e uatro 
de agosto de mil novecentos e oitenta 
2 /08/1 80 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
air rancisco de oledo e de aria apu

ano de oledo
Vanessa Vedovat o Marq ues Sant os,  
estado civil solteira, profi ss o psic loga, 
nascida em o aetano do ul,  no 
dia uator e de novembro de mil nove
centos e noventa 1 /11/1 0 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de os  ar ues antos 
e de egina lia edovato ar ues 

antos

Manoel F rancisco da Cost a,  estado civil 
solteiro, profi ss o encarregado de pedrei
ro, nascido em oa ova eg  o es , 

 no dia vinte e uatro de evereiro de mil 
novecentos e setenta e seis 2 /02/1 7 , 
residente e domiciliado em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l o de e ito ran
cisco da osta e de aria osa de esus
Cínt ia Aparecida Ch agas dos Sant os,  
estado civil solteira, profi ss o vendedora, 
nascida em uarul os,  no dia uator
e de abril de mil novecentos e oitenta e 

oito 1 /0 /1 88 , residente e domiciliada 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l a 
de os  oberto dos antos e de tima 

parecida agas dos antos

J oelson Araú j o de J esus,  estado ci-
vil solteiro, profi ss o limpador de vidro, 
nascido em orro do ap u,  no dia 
de essete de mar o de mil novecentos e 
sessenta e oito 17/0 /1 8 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de ugusto raújo de esus 
e de ariana osa de esus
J oseilda Maria B ez erra da Silva,  estado 
civil solteira, profi ss o au iliar de servi
os gerais, nascida em orrentes eg  
aran uns  2  ona ,  no dia de  de 

jul o de mil novecentos e setenta e três 
10/07/1 7 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
rancisco e erra eite e de aria os  

da ilva e erra

Cesar Rogerio Cant ã o,  estado civil di-
vorciado, profi ss o ta ista, nascido em 

o aetano do ul,  no dia vinte de 
jul o de mil novecentos e sessenta e três 
20/07/1 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
ildo ereira ant o e de nna ereira 
ant o

Alecsandra L opes da Silva,  estado civil 
divorciada, profi ss o au iliar operacional, 
nascida em uarul os,  no dia vinte e 
nove de jul o de mil novecentos e setenta 
e sete 2 /07/1 77 , residente e domicilia
da em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de aulo ereira da ilva e de ita 
opes da ilva

Eunilson Silva de Andrade,  estado civil 
solteiro, profi ss o motorista, nascido em 

o ento do na,  no dia de essete 
de de embro de mil novecentos e setenta 
17/12/1 70 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
al rido ontes de ndrade e de aria 
os  da ilva

Marli L uz  dos Sant os,  estado civil soltei-
ra, profi ss o do lar, nascida em tabuna, 

 no dia seis de agosto de mil novecen
tos e setenta e três 0 /08/1 7 , resi
dente e domiciliada em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l a de os  auricio 
dos antos e de aria os  da u  dos 

antos

Mat h eus F elipe da Silva F erreira,  es-
tado civil solteiro, profi ss o militar, nas
cido em uarul os,  no dia dois de 
jul o de mil novecentos e noventa e seis 
02/07/1 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
auro osa erreira e de er nica or

reia da ilva erreira
B eat riz  L ima de Oliveira,  estado civil 
solteira, profi ss o estudante, nascida em 

ubdistrito ucuruvi, o aulo,  no 
dia vinte e cinco de janeiro de dois mil 
2 /01/2000 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
arcio osta de liveira e de atricia raci 

de ima

Sergio L uiz  Sebast iã o,  estado civil di-
vorciado, profi ss o motorista, nascido 
em o aulo,  no dia do e de outu
bro de mil novecentos e setenta e nove 
12/10/1 7 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
liete aria ebasti o

É rica Meneses dos Sant os,  estado civil 
divorciada, profi ss o do lar, nascida em 
tabaiana,  no dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e oitenta 2 /0 /1 80 , 
residente e domiciliada em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l a de os  ruden
te dos antos e de aria eneses dos 

antos

Emerson Albuq uerq ue Araú j o,  estado 
civil solteiro, profi ss o au iliar de produ

o, nascido em uarul os,  no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco 01/0 /1 8 , residente 
e domiciliado em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l o de anoel lbu uer ue 

ieira e de renildes raújo dos antos 
ieira

Renat a Aparecida dos Sant os,  estado 
civil solteira, profi ss o operadora de m
uina, nascida em uarul os,  no dia 

três de maio de mil novecentos e noventa 
e dois 0 /0 /1 2 , residente e domicilia
da em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de oberto oledo dos antos unior 
e de andra parecida osa

F elipe Sampaio P edreira,  estado civil 
solteiro, profi ss o motobo , nascido em 

o aulo eg  ubdistrito ucuruvi ,  
no dia de oito de maio de mil novecentos 
e noventa e um 18/0 /1 1 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de aime ampaio edreira 
e de a u  as i ag i ampaio
Ingrid da Silva F erreira,  estado civil sol-
teira, profi ss o au iliar de crec e, nascida 
em uarul os,  no dia uin e de maio 
de mil novecentos e noventa e uatro 
1 /0 /1 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
os  dinilson opes erreira e de ari a 
aria da ilva erreira

REG ISTRO CIVIL
1 º  SUB DISTRITO DE 

G UARUL H OS
Rua Dr. G ast ã o Vidigal,  1 66
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K ilder Sant os de Melo,  estado civil sol-
teiro, profi ss o supervisor de almo ari a
do, nascido em uarul os,  no dia vin
te e uatro de evereiro de mil novecentos 
e oitenta e oito 2 /02/1 88 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de ildare aves de elo 
e de osana ampos dos antos
H ellen P riscila do Nasciment o,  estado 
civil divorciada, profi ss o analista fi nan
ceiro, nascida em o aulo,  no dia 
de oito de setembro de mil novecentos 
e oitenta e sete 18/0 /1 87 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de evi do ascimento e 
de ara odrigues de ou a ascimento

F abio Rodrigues P ach eco,  estado civil 
solteiro, profi ss o empres rio, nascido 
em uarul os,  no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis 
2 /0 /1 8 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
alter ac eco e de parecida odri

gues dos antos ac eco
Tamires Rosa P ereira de Souz a,  es-
tado civil solteira, profi ss o analista de 
supla , nascida em uarul os,  no dia 
vinte e cinco de abril de mil novecentos e 
noventa 2 /0 /1 0 , residente e domi
ciliada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de eronimo rancisco de ou
a e de ipriana osa ereira de ou a

Adelmo J osé da Silva,  estado civil 
solteiro, profi ss o montador de m veis, 
nascido em o aitano,  no dia vinte 
e três de evereiro de mil novecentos e 
noventa e dois 2 /02/1 2 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de os  ebasti o da ilva 
e de aria do armo ipriano da ilva
Alex ia J orge de Souz a,  estado civil 
solteira, profi ss o operadora de cai a, 
nascida em bitiara,  no dia seis de 
jul o de mil novecentos e noventa e oito 
0 /07/1 8 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
ildo rancisco de ou a e de dnalva 
amacena orge

Ronaldo Iná cio de L ira,  estado civil di-
vorciado, profi ss o promotor de vendas, 
nascido em garassu,  no dia de oito 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco 18/0 /1 8 , residente e domi
ciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de aniel n cio de ira e de 
argarida aria ascimento de ira

J ennif er de P aula Roq ue,  estado civil 
solteira, profi ss o au iliar administrati
vo, nascida em anta rbara d este 

eg  anta ariana ,  no dia vin
te e um de de embro de mil novecentos 
e noventa e seis 21/12/1 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de arlos osinei o ue 
e de a uel de aula o ue

F á bio G uion L orenz z oni,  estado civil 
divorciado, profi ss o t cnico eletr nico, 
nascido em uarul os,  no dia nove 
de de embro de mil novecentos e seten
ta e oito 0 /12/1 78 , residente e domi
ciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de ilmar uion oren oni e 
de aria atima ui o arcato oren

oni
L uciana Durã es Alves Silvério,  estado 
civil divorciada, profi ss o coordenadora 
fi nanceira, nascida em ras lia,  no 
dia de essete de janeiro de mil nove
centos e oitenta e dois 17/01/1 82 , 
residente e domiciliada em neste ub
distrito, uarul os, , fi l a de ntonio 

parecido lves e de io ina ur es 
outin o lves

F rancialdo F rancisco da Silva,  estado 
civil solteiro, profi ss o ajudante geral, 
nascido em uarul os,  no dia vinte 
e seis de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito 2 /01/1 8 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l o de rancisco aldemar 

enedito e de aria eonice da ilva
Nicoli F elix  L inh ares,  estado civil soltei-
ra, profi ss o do lar, nascida em uaru
l os,  no dia vinte e três de de embro 
de dois mil e um 2 /12/2001 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de rnesto eli  de rau
jo e de aura ucia oel o in ares

Sidney  L opes F ilh o,  estado civil soltei-
ro, profi ss o metalúrgico, nascido em 

ubdistrito er ueira esar, o aulo, 
 no dia oito de novembro de mil nove

centos e oitenta e dois 08/11/1 82 , resi
dente e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de idne  opes e 
de dna aria on alves odrigues 
opes

Ilz a de Souz a L obo,  estado civil divor-
ciada, profi ss o secret ria, nascida em 

outor amargo,  no dia primeiro de 
jul o de mil novecentos e setenta e dois 
01/07/1 72 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
rmenio de ou a obo e de ere in a 

de liveira obo

J osé Má rcio da Silva Sant os,  estado 
civil divorciado, profi ss o ajudante geral, 
nascido em o iguel dos ampos,  
no dia tre e de agosto de mil novecentos 
e noventa e um 1 /08/1 1 , residente e 
domiciliado em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l o de icero itor dos antos 
e de arli da ilva antos
Camila Maria da Silva,  estado civil 
divorciada, profi ss o do lar, nascida 
em eci e,  no dia nove de mar
o de mil novecentos e noventa e um 
0 /0 /1 1 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
everino le andre da ilva e de aria 

das ra as da ilva

Ivanildo B eserra Correia da Silva,  es-
tado civil solteiro, profi ss o au iliar de e
pedi o, nascido em ubdistrito lto da 

o ca, o aulo,  no dia de enove 
de setembro de mil novecentos e setenta 
e sete 1 /0 /1 77 , residente e domici
liado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de everino eserra da ilva e 
de aria orreia da ilva
Eliane Correia dos Sant os,  estado civil 
solteira, profi ss o operadora log stica, 
nascida em uarul os,  no dia vinte e 
dois de jul o de mil novecentos e oitenta 
e um 22/07/1 81 , residente e domicilia
da em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de rlindo orreia dos antos e de 

aria asciano orreia dos antos

L eandro Carvalh o da Silva,  estado civil 
solteiro, profi ss o banc rio, nascido em 

uarul os,  no dia uatro de everei
ro de mil novecentos e oitenta e cinco 
0 /02/1 8 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
ui  ntonio da ilva e de eonice livei

ra arval o da ilva
Aracéli Adriane Valverde,  estado civil 
solteira, profi ss o operadora de call cen
ter, nascida em o aetano do ul,  
no dia de oito de jul o de mil novecen
tos e noventa 18/07/1 0 , residente e 
domiciliada em neste ubdistrito, uaru
l os, , fi l a de rlando alverde e de 

na lia artin alverde

L eandro Const ant ino de Oliveira,  es-
tado civil solteiro, profi ss o metalúrgico, 
nascido em uarul os,  no dia on e 
de jul o de mil novecentos e oitenta e 
uatro 11/07/1 8 , residente e domi

ciliado em neste ubdistrito, uarul os, 
, fi l o de ourival onstantino de 

liveira e de ntonia rancisca ins de 
liveira

Mich elle Alarcon do Espirit o Sant o,  
estado civil solteira, profi ss o au iliar 
fi scal, nascida em uarul os,  no dia 
vinte e três de abril de mil novecentos e 
oitenta e três 2 /0 /1 8 , residente e 
domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de rancisco os  do 

spirito anto e de egina elia larcon 
do spirito anto

Valt er Dias da Silva,  estado civil solteiro, 
profi ss o aut nomo, nascido em arua
ru eg  2  ona ,  no dia primeiro de 
mar o de mil novecentos e oitenta e ua
tro 01/0 /1 8 , residente e domiciliado 
em 2  ubdistrito, uarul os, , fi l o de 

djalma anuel da ilva e de aria do 
armo ertulina da ilva

Andreia de J esus P aix ã o,  estado civil 
solteira, profi ss o au iliar de produ o, 
nascida em ubdistrito ossa en ora 
do , o aulo,  no dia vinte e oito 
de jul o de mil novecentos e setenta e 
cinco 28/07/1 7 , residente e domici
liada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de ndr  de esus ai o e de 
aria ima ai o

David do Nasciment o,  estado civil di-
vorciado, profi ss o assistente de suporte 
t cnico, nascido em o aulo iber
dade ,  no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e um 20/01/1 81 , 
residente e domiciliado em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l o de aurilio do 

ascimento e de ere in a anc es do 
ascimento

Cassia K elly  Clement e L opes,  estado 
civil solteira, profi ss o assistente social, 
nascida em ubdistrito ndian polis, o 

aulo,  no dia trinta de janeiro de mil 
novecentos e setenta e seis 0/01/1 7 , 
residente e domiciliada em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l a de ebasti o 
opes e de ueli lemente opes

Varnei Aleix o da Silva,  estado civil sol-
teiro, profi ss o montador, nascido em 

ibeir o ires,  no dia uator e de 
jun o de mil novecentos e setenta e oito 
1 /0 /1 78 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
osa  da ilva e de era ucia artins 
antos

Ildma Vicent e F erreira,  estado civil sol-
teira, profi ss o t cnica em en ermagem, 
nascida em aruaru eg  2  ona ,  
no dia trinta de abril  de  mil  novecentos 
e setenta 0/0 /1 70 , residente e domi
ciliada em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l a de vo icente erreira e de a
ria limpia erreira

G ley son Mach ado B ent o dos Sant os,  
estado civil solteiro, profi ss o monta
dor, nascido em ubdistrito ucuruvi, 

o aulo,  no dia uator e de mar
o de mil novecentos e oitenta e seis 
1 /0 /1 8 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
os  parecido ento dos antos e de 
unice de esus ac ado ento dos 
antos

Th amires de Oliveira Alves,  estado civil 
solteira, profi ss o assistente administra
tivo, nascida em anto ndr  eg  1  

ubdistrito ,  no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e noventa e ua
tro 2 /0 /1 , residente e domiciliada 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l a 
de os  omingos ac ado lves e de 

enilda artins de liveira

Raf ael Ch rist of er G ut ierrez  G odoi,  es-
tado civil divorciado, profi ss o operador 
de empil adeira, nascido em o aulo, 

 no dia trinta de mar o de mil nove
centos e oitenta e três 0/0 /1 8 , resi
dente e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de ilton die odoi 
e de alva parecida utierre  odoi
J éssica Vieira,  estado civil solteira, pro-
fi ss o assistente de opera es, nascida 
em uarul os,  no dia oito de maio 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
08/0 /1 8 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
dison arcio ieira e de ilvanice eli  

de lmeida ieira

André K oj i Imamura,  estado civil soltei-
ro, profi ss o aut nomo, nascido em ua
rul os,  no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e seis 20/01/1 8 , 
residente e domiciliado em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l o de dilson enji 
mamura e de lice iti o is i mamura
K at h y ane K az uk o Tak asu,  estado civil 
solteira, profi ss o assistente jur dica, 
nascida em ubdistrito ila ariana, o 

aulo,  no dia seis de jul o de mil no
vecentos e oitenta e cinco 0 /07/1 8 , 
residente e domiciliada em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l a de oic i a asu 
e de nia ara a asu

Carlos H enriq ue B ernardes,  estado civil 
solteiro, profi ss o eletromec nico, nas
cido em uarul os,  no dia do e de 
abril de mil novecentos e noventa e um 
12/0 /1 1 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
alvador os  ernardes il o e de a

ria os  uedes ereira ernardes
F ernanda Alves de Oliveira,  estado civil 
solteira, profi ss o do lar, nascida em ta
buna eg  amacan ,  no dia seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco 0 /0 /1 , residente e domicilia
da em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de ebasti o rancisco de liveira 
e de eru a in eiro lves de liveira

Má rcio Y osh io W at anabe,  estado civil 
divorciado, profi ss o contador, nasci
do em o aulo,  no dia nove de 
evereiro de mil novecentos e oitenta 
0 /02/1 80 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
os io atanabe e de asa o atas i

ma atanabe
Sarah  K h osh neviss,  estado civil sol-
teira, profi ss o advogada, nascida em 

uarul os,  no dia vinte e sete de ou
tubro de mil novecentos e oitenta e dois 
27/10/1 82 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
rus os neviss e de onia dos eis 
os neviss

W illians Robert  Vasconcellos,  es-
tado civil divorciado, profi ss o portei
ro, nascido em o aulo,  no dia 
uatro de janeiro de mil novecentos e 

oitenta e uatro 0 /01/1 8 , residen
te e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de o o parecido 
asconcellos e de onia aria ntunes 

de ran a
G islaine Maria Sant ana,  estado civil 
solteira, profi ss o estudante, nascida 
em o aulo eg  ila ova ac oei
rin a ,  no dia vinte e três de setem
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
2 /0 /1 8 , residente e domiciliada 

em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de osenice aria antana

G ust avo Alves F erreira de P aiva 
Mart ink ow it sh ,  estado civil solteiro, 
profi ss o atendente, nascido em ua
rul os,  no dia de enove de jul o 
de mil novecentos e noventa e seis 
1 /07/1 , residente e domiciliado 

em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de as ington ui  astan o de 

aiva, la ton artin o its  uerra e 
de iliane lves erreira
Talit a de Oliveira H ernandes,  esta-
do civil solteira, profi ss o t cnica de 
en ermagem, nascida em uarul os, 

 no dia uatro de jul o de mil nove
centos e noventa e sete 0 /07/1 7 , 
residente e domiciliada em neste ub
distrito, uarul os, , fi l a de oberto 

ernandes e de os ngela de liveira 
ernandes

Norbert o L ovat t e Sant os,  estado civil 
solteiro, profi ss o barbeiro, nascido em 

uarul os,  no dia do e de maio 
de mil novecentos e noventa e seis 
12/0 /1 , residente e domiciliado 

em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de urand  oares antos e de 

tela egina ovatte antos
Aparecida J aciele Sant os Macê do,  
estado civil solteira, profi ss o cabelei
reira, nascida em ip  eg  ibeira do 

ombal ,  no dia de enove de maio 
de mil novecentos e noventa e seis 
1 /0 /1 , residente e domiciliada 

em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de elito dos antos acedo e de 

aria icia antos acedo

Marcelo G omes da Rosa,  estado civil 
solteiro, profi ss o vigilante, nascido em 

ubdistrito anto maro, o aulo,  
no dia de essete de jun o de mil nove
centos e oitenta 17/0 /1 80 , residen
te e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de anoel omes 
da osa e de aria do osario omes
Mich ele Crist ina da Silva Sat urnino,  
estado civil divorciada, profi ss o analis
ta fi scal, nascida em uarul os,  no 
dia de enove de maio de mil novecen
tos e oitenta e dois 1 /0 /1 82 , resi
dente e domiciliada em neste ubdistri
to, uarul os, , fi l a de liseu arlos 

aturnino e de era ucia da ilva

J osé Mariano Cabral,  estado civil sol-
teiro, profi ss o ajudante geral, nascido 
em almares 1  istrito ,  no dia de
essete de outubro de mil novecentos e 

oitenta 17/10/1 80 , residente e domi
ciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de ariano asilio abral e de 
la de aria da oncei o

Neverina Sant os Silva,  estado civil 
divorciada, profi ss o do lar, nascida em 

acarani,  no dia vinte e oito de mar
o de mil novecentos e sessenta e cinco 
28/0 /1 , residente e domiciliada 

em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de edro odrigues de ousa e de 

stilia aria dos antos

P aulo Eugenio L opes de B rit o,  estado 
civil solteiro, profi ss o balconista, nasci
do em ruj ,  no dia vinte e três de 
abril de mil novecentos e noventa e oito 
2 /0 /1 8 , residente e domiciliado 

em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de ugenio rancisco de rito e de 

enilda opes de reitas
F rancielly  dos Sant os Silva,  estado 
civil solteira, profi ss o do lar, nascida 
em uarul os,  no dia cinco de no
vembro de mil novecentos e noventa e 
sete 0 /11/1 7 , residente e domicilia
da em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l a de everina antos ilva

Raildo B at ist a Sant os,  estado civil 
solteiro, profi ss o arrumador, nascido 
em bicara ,  no dia uin e de maio 
de mil novecentos e sessenta e seis 
1 /0 /1 , residente e domiciliado 

em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de urico atista dos antos e de 
raci os  dos antos
L ineide B at ist a Silva,  estado civil di-
vorciada, profi ss o ajudante, nascida 
em o aulo eg   ariana ,  
no dia de esseis de abril de mil nove
centos e oitenta e uatro 1 /0 /1 8 , 
residente e domiciliada em neste ub
distrito, uarul os, , fi l a de auro 

atista ilva

Y oram F aria da Silva,  estado civil solteiro, 
profi ss o advogado, nascido em istrito 

o iguel aulista, o aulo,  no dia 
vinte e sete de maio de mil novecentos e 
oitenta e seis 27/0 /1 8 , residente e do
miciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de aria parecida aria da ilva
L uisa Ch rist ina Alonso Viveiros,  estado 
civil solteira, profi ss o advogada, nascida 
em ubdistrito ndian polis, o aulo,  
no dia dois de mar o de mil novecentos 
e oitenta e uatro 02/0 /1 8 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de elson oberto de 

iveiros e de oraci lonso un o  de 
iveiros

Crist iano de Andrade J orge,  estado civil 
solteiro, profi ss o engen eiro agr nomo, 
nascido em uarul os 1  ubdistrito ,  
no dia vinte e sete de jun o de mil nove
centos e oitenta e seis 27/0 /1 8 , resi
dente e domiciliado em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l o de alnei ntonio or
ge e de aria da loria de ndrade orge
My lenne Calciolari P inh eiro da Silva,  
estado civil solteira, profi ss o pro essora, 
nascida em n polis 2  cio ,  no 
dia de enove de abril de mil novecentos 
e oitenta e cinco 1 /0 /1 8 , residente e 
domiciliada em 1  ubdistrito, iracicaba, 

, fi l a de arcos laret in eiro da ilva 
e de aria osalia alciolari in eiro da 

ilva

F elipe G uimarã es B albino de Oliveira,  
estado civil divorciado, profi ss o cabelei
reiro, nascido em io de aneiro,  no dia 
trinta de janeiro de mil novecentos e seten
ta e oito 0/01/1 78 , residente e domici
liado em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de v  atista de liveira e de aria 

uimar es albino de liveira
L uenne Crist ina Sch midt ,  estado civil di-
vorciada, profi ss o coordenadora adminis
trativa ospitalar, nascida em o aulo, 

 no dia três de jun o de mil novecentos 
e oitenta e dois 0 /0 /1 82 , residente e 
domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de ntonio arlos ilva 

icente e de aria parecida edeiros 
icente

Ricardo de Oliveira Valerio,  estado civil 
solteiro, profi ss o t cnico em lin a branca, 
nascido em uarul os,  no dia de es
sete de abril de mil novecentos e oitenta 
e uatro 17/0 /1 8 , residente e domici
liado em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de o o ugenio alerio il o e de 

ur ra de ou a liveira aleiro
Débora Crist ina P inh eiro Duart e,  estado 
civil solteira, profi ss o secret ria, nascida 
em ubdistrito ambuci, o aulo,  
no dia vinte e sete de de embro de mil 
novecentos e oitenta e nove 27/12/1 8 , 
residente e domiciliada em neste ubdistri
to, uarul os, , fi l a de os  parecido 

uarte e de arcia parecida in eiro 
uarte

J oã o Rogério B ot t er Soares,  estado civil 
solteiro, profi ss o empres rio, nascido em 

o aulo eg  2  ubdistrito iberdade , 
 no dia seis de jun o de mil novecentos 

e noventa 0 /0 /1 0 , residente e domi
ciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de og rio oares da ilva e de 
arisa otter

Maria Carolina Cabrera Reis,  estado 
civil solteira, profi ss o pedagoga, nascida 
em uarul os,  no dia tre e de janei
ro de mil novecentos e noventa e cinco 
1 /01/1 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
levoncil de ou a eis e de arcia pa

recida abrera eis

L uiz  G ust avo Rodrigues da Cruz ,  estado 
civil solteiro, profi ss o aposentado, nasci
do em o aulo eg  ubdistrito apa , 

 no dia uin e de novembro de mil no
vecentos e cin uenta e sete 1 /11/1 7 , 
residente e domiciliado em neste ubdistri
to, uarul os, , fi l o de odolp o odri
gues da ru  e de ole odrigues da ru
Sh eila P at ricia dos Sant os,  estado civil 
divorciada, profi ss o vendedora, nascida 
em o aulo,  no dia vinte e nove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
2 /01/1 8 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
arcos ubens dos antos e de aleria 
opes dos antos

    

F elipe Sousa,  estado civil solteiro, pro-
fi ss o aut nomo, nascido em o aulo, 

 no dia vinte e oito de janeiro de mil 
novecentos e noventa e sete 28/01/1 7 , 
residente e domiciliado em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l o de os  vandro 

arbosa de ousa e de lessandra ilva 
ousa

Nicoly  B at ist a P ort o,  estado civil soltei-
ra, profi ss o estudante, nascida em o 

aulo,  no dia tre e de agosto de mil 
novecentos e noventa e oito 1 /08/1 8 , 
residente e domiciliada em ubdistrito 
ucuruvi, o aulo, , fi l a de ergio 
icardo orto e de ristiane ernandes 
atista orto

Eduardo Cerq ueira Arauj o Sant os,  es-
tado civil solteiro, profi ss o au iliar geral, 
nascido em uarul os eg  istrito taim 

aulista, o aulo ,  no dia vinte e 
oito de novembro de mil novecentos e no
venta e sete 28/11/1 7 , residente e do
miciliado em neste ubdistrito, uarul os, 

, fi l o de dilson raujo dos antos e 
de eciaurea er ueira antos
P amela da Silva,  estado civil solteira, 
profi ss o au iliar de log stica, nascida 
em uarul os,  no dia do e de mar
o de mil novecentos e noventa e oito 
12/0 /1 8 , residente e domiciliada em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l a de 
ui  arlos da ilva e de smenia lves 

de liveira

K aiq ue Silva Ant onio,  estado civil soltei-
ro, profi ss o au iliar de esto ue, nascido 
em uarul os,  no dia on e de setem
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
11/0 /1 , residente e domiciliado em 

neste ubdistrito, uarul os, , fi l o de 
arcos parecido ntonio e de laudia 
idorio da ilva

Alecsandra Torres Ay res,  estado civil 
solteira, profi ss o recepcionista, nascida 
em uarul os,  no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
oito 21/0 /1 8 , residente e domiciliada 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l a 
de atalino res da ilva e de aria da 

en a orres ilva

Murilo Alves Dias,  estado civil solteiro, 
profi ss o empres rio, nascido em uaru
l os,  no dia de essete de maio de mil 
novecentos e noventa e três 17/0 /1 , 
residente e domiciliado em neste ub
distrito, uarul os, , fi l o de dair 

rancisco lves ias e de aria os  de 
ou a ias

L uana B at ist a Mot a,  estado civil solteira, 
profi ss o empres ria, nascida em uaru
l os,  no dia vinte de abril de mil nove
centos e noventa e três 20/0 /1 , resi
dente e domiciliada em neste ubdistrito, 

uarul os, , fi l a de divanildo ernan
des ota e de oana ilomena atista

Samuel H enriq ue G eraldes Mart ins,  es-
tado civil divorciado, profi ss o vendedor, 
nascido em uarul os,  no dia de es
sete de agosto de mil novecentos e oiten
ta 17/08/1 80 , residente e domiciliado 
em neste ubdistrito, uarul os, , fi l o 
de anoel aria eraldes artins e de 

umie u imitsu artins
B runa Duart e de Oliveira,  estado civil 
solteira, profi ss o ar uiteta, nascida em 

o aulo eg  ubdistrito ila aria , 
 no dia do e de de embro de mil nove

centos e noventa 12/12/1 0 , residente 
e domiciliada em neste ubdistrito, ua
rul os, , fi l a de aimundo or ino de 

liveira e de l anira uarte de liveira

Mich el dos Sant os Oliveira,  estado civil 
solteiro, profi ss o operador de m uina, 
nascido em andira,  no dia vinte e um 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco 21/0 /1 8 , residente e domici
liado em neste ubdistrito, uarul os, , 
fi l o de ose odrigues de liveira e de 
vanete artins dos antos
Pa a a o ine e ei a De fi no  esta-
do civil solteira, profi ss o supervisora de 
atendimento, nascida em od  eg  
2  cio ,  no dia nove de agosto de 
mil novecentos e noventa 0 /08/1 0 , 
residente e domiciliada em neste ubdis
trito, uarul os, , fi l a de edro aulo 

erreira elfi no e de oncei o de aria 
ilva erreira

Se alguém 
souber de algum 

impediment o,  
oponh a-o na f orma 

da L ei. L avro o 
present e para ser 
afi a o no e i o 
de Regist ro Civil 
e publicado na 
imprensa local.
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LUIZ FERNANDO FAVARETO, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR – 05/002-L, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD – PR/SP, 
inscrito no CNPJ/MF sob o número 81.099.491/0001-71, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 2268, Município de Palotina, CEP 
85.950-000, Estado do Paraná, levarei a LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA no dia 10 de abril de 2019 às 09H30, 
em PRIMEIRO LEILÃO, o imóvel abaixo descrito, nos termos do seguinte (a) Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a 
profissão de Leiloeiro Oficial; (b) art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004 e, (c) 
Cédula de Crédito Bancário – Contrato nº B64830412-2, emitida em 121/11/2016.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: TERRENO situado na estrada aberta Heitor Leite Ferreira e Ivette Bezerra Ferreira, no Sítio dos Britos, em 
Cumbica, Bairro Baquirivú Mirim, com área de 950,00m², medindo 10,00m de frente para a referida estrada, que se estende da Estrada 
de Nazaré Paulista ao valo seco que divide com José Rubião, 10,00m de fundo, que faz margem com a servidão de 6,00m, que sobe 
pela divisa direita dos terrenos do Sítio dos Ferrões, 95,00m da frente aos fundos com o comprimento total da faixa entre a estrada e a 
servidão com a largura de 10,00m, entrando as divisas laterais em ângulo reto, à partir da estrada aberta por Heitor \leite Ferreira e Ivette 
Bezerra Ferreira, e formando duas paralelas até dar na servidão, as divisas começam a 240,00m da estaca que marca a divisa entre 
Otávio Costa Gomes e Benedito Marcolino, medindo em direção ao valo seco e do lado direito de quem se dirige pela estrada em direção 
ao mesmo valo e vai até 250,00m, o terreno foi destacado e uma gleba de 17.000,00m².  Sobre o terreno há um Galpão Comercial não 
averbado, sendo a regularização por conta do Arrematante. O referido imóvel encontra-se devidamente matriculado no 1º Registro de 
Imóveis de Guarulhos – SP, sob nº 85.667. O imóvel encontra-se OCUPADO, sendo a desocupação de total responsabilidade do 
arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Será vendido no estado em que se encontra e em caráter “AD CORPUS” pelo Valor 
Mínimo de R$ 1.090.000,00 (um milhão e noventa mil reais) para o 1º Leilão. Se o maior lance oferecido no Primeiro Leilão for inferior 
ao valor mínimo estipulado, fica desde já designado o dia 17 de abril de 2019, às 09H30, no mesmo local, para a realização do 2º 
LEILÃO pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao Valor Mínimo de R$ 666.500,00 (seiscentos e sessenta e seis mil e 
quinhentos reais). Havendo arrematação, será lavrada escritura pública no prazo de até 90 (noventa) dias contados a partir da data do 
leilão. Todas as despesas “propter rem”, ou seja condomínio, IPTU etc., com fato gerador até a data da arrematação, serão de 
responsabilidade da Credora Fiduciária. As despesas com a transferência da propriedade correrão por conta do comprador. O 
arrematante pegará no ato do leilão, o valor da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do Leiloeiro Oficial.

EDITAL DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
 IMÓVEL: CUMBICA - SP – IMÓVEL URBANO – 950,00 m² – Matrícula 85.667 – 1º Registro de Imóveis de GUARULHOS - SP.

Data e Horário do 1º Leilão: dia 10/04/2019 às 09H30;
Data e Horário do 2º Leilão: dia 17/04/2019 às 09H30;
Local dos leilões: Rua Eduardo Pinto da Rocha, nº 4545, Sala 01, Sítio Cercado, Curitiba/PR.

ABANDONO DE EMPREGO
 
Prezado(a) Sr(a). Amanda Aparecida Tavares Nicolau
 
Ref.: Comparecimento urgente à loja WMB SUPER DO BRASIL LTDA – 
FILIAL SAMS CLUB GUARULHOS - 4940
 
Reiteramos os telegramas enviados em 06/02/2019 , 22/02/2019 E 
08/03/2019 no intuito que compareça com urgência no dia 26/03/2019, 
a fim de apresentar justificativa legal para as ausências desde o dia 
07/12/2018, sob pena da sua ausência ser configurada como ato de renún-
cia do cargo, na forma do 482, I,  da Consolidação das Leis de Trabalho.
 
Atenciosamente
 
Recursos Humanos
Loja Sams Club Guarulhos.

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
AUX. DE MONITORAMENTO

MECÂNICO

   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 fi lial 
Guarulhos, possui fácil acesso á 
cidade. Enviar CV p/ emerson2lu-
nablu.com.br. Whats:(11) 99339-
9642 

 CORRETOR(A) 
 P/ locações e vendas, c/ carro. 
Oferecemos aj de custo + co-
missão + clientes p/ atendimento
.F:2600-2254/94005-9242 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SOBRADO VILA ROSÁLIA 
 Cond fechado, 4dorms (2suítes), 
4vgs. 260m² + estrutura de lazer. 
R$780MIL F:99132-3819 

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 3 
comd, R$ 550,00 F:2468-9271 / 
99976-9738 

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

 VENDE-SE 

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 APTO CECAP 
 Ótimo p/ investir, cond SP. 165mil. 
F:98544-4475 

 LIMPE SEU NOME!!! 
 Junto ao SPC e Serasa de forma 
legal. F:97046-4796 

 QUER VENDER PERFUMES? 
 Finos e importados. P/ saber info 
e vantagens F:98620-8979 

 SERVIÇOS 
 SERVIÇOS 

 MAGNUS TRANSPORTE 
 Mudanças e carretos, aceito car-
tões F:94905-7784 

     

   PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215F: 95743-2662  Dantas.

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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