
Terça-feira, 2 de abril de 2019 - Ano 12 - Nº 2680

Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

GH  Pág. 7

Três mil mulheres em 
Guarulhos participam 
da Corrida do Batom

EXPOSIÇÃO: Abaporu, famoso quadro de Tarsila do Amaral (1886-1973), volta a São 
Paulo para a exposição Tarsila Popular, que será aberta na sexta, 5, no Masp.
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O governo de São Paulo informou, nesta segunda-feira (1º), que está buscando medidas para reduzir o défi cit orçamentário do 
estado, hoje em mais de R$ 10 bilhões; o governador João Doria (PSDB) disse que não haverá cortes no Projeto Guri

SP anuncia medidas para conter
défi cit orçamentário de R$ 10 bi

GH  Pág. 6

GH  Pág. 9
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MPF pede o retorno de Michel Temer e outros denunciados à prisão
GH  Pág. 6
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Conclusão do trecho Norte do
Rodoanel na cidade dependerá de
estudo a ser feito por instituto

Secretaria de Transportes de SP 
afi rma desconhecer a chegada 
do Metrô em Guarulhos em 2028

Divulgação
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Tiago Queiroz/AE

30º

28º

18º

17º

10%

10%

Amanhã

Hoje

03. Mar

02. Abr

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

PARCIALMENTE 
NUBLADO

PARCIALMENTE 
NUBLADO

Erica Gomes
No final de semana foi re-
gistrado mais um suicídio 
na passarela da rodovia 
Presidente Dutra. Será 
que não existe um meio 
de prevenir esse tipo de 
morte, com grades ou ou-
tros obstáculos? As pas-
sarelas são vulneráveis 
para as pessoas que es-
tão desesperadas. Seria 
bom se pensar nisso.

Bosco Vieira do Amaral
Acho importante os ve-
readores de Guarulhos 
proibirem que o comércio 
e estabelecimentos da 
cidade utilizem canudos 
plásticos, prática que está 
sendo abolida em várias 
cidades do país. Esses ca-
nudos poluem ainda mais o 
meio ambiente. Hoje já te-
mos outros canudos menos 
agressivos à natureza. 

Valmir Agra
Achei bem esclarecedora 

a reportagem do HOJE 
sobre o adolescente, es-
tudante da Escola Estadu-
al Conselheiro Crispinia-
no, que postou fotos com 
armas de brinquedo nas 
redes sociais. Embora ele 
esclareça que não ima-
ginou que fosse causar 
pânico, é importante que 
os pais fiquem atentos 
aos posts dos seus filhos. 
Talvez este jovem em 
questão não tenha discer-
nimento do que cometeu 
(coisa que acho imprová-
vel!), mas é importante a 
ação dos pais para que 
situações dessa natureza 
não aconteçam mais.

Fabiana Cibele Moreira
Será que vivemos numa 
cidade despolitizada? Ou 
aqui não tivemos nenhum 
episódio marcante du-
rante o golpe militar? A 
verdade é que Guarulhos 
se manteve omissa neste 
domingo, quando as prin-

cipais cidades brasileiras 
protestaram com o golpe 
militar que completou 55 
anos. Além do mais, só 
para relembrar: tivemos 
uma comissão da verda-
de na Câmara de Gua-
rulhos que, no final dos 
trabalhos, apresentou um 
relatório muito fraco e 
vergonhoso.

Adeliana Souto
Como está a fiscalização 
da lei estadual que pro-
íbe a venda de bebidas 
alcóolicas nos postos de 
gasolina da cidade? Pare-
ce que por aqui, todos a 
desconhecem..

Ledson Farias
As imediações do Parque 
Fracalanza, na Vila Augus-
ta, carece de mais policia-
mento, principalmente nos 
finais de semana. Os as-
saltos a pedestres e furtos 
nas residências estão se 
tornando frequentes.

Mega Sena
Concurso n° 2138
30/03/2019
04 - 13 - 14 - 21 - 30 - 34

 
Lotofácil
Concurso n° 1794
29/03/2019 
03 - 04 - 05 - 07 - 08
10 - 11 - 13 - 16 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1956 
29/03/2019
03 - 14 - 18 - 37 - 38
42 - 44 - 52 - 61 - 62
69 - 73 - 74 - 78 - 88
90 - 92 - 93 - 94 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1920
30/03/2019
Primeiro sorteio 
10 - 16 - 17 - 21 - 36 - 49
Segundo sorteio
13 - 19 - 21 - 28 - 30 - 41

Federal
Extração n° 05375
30/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   16255           500.000,00
2º  36813              27.000,00 
3º  45724             24.000,00
4º  65903             19.000,00
5º  69453                18.171,00

 Arte latino-americana
As galerias que integram a SP Arte, que acontece no prédio da Bienal, no Parque do Ibi-
rapuera, zona sul de São Paulo, começaram a ser montadas nesta segunda-feira (1o). A arte 
latino-americana ganha destaque na 15a edição do evento.

[ artigo ]

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

Taxa para cancelamento 
de bagagens extraviadas

A Terceira Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça 
firmou entendimento de 
que o percentual máximo 
de multa a ser cobrada do 
consumidor por agências 
de turismo em caso de 
cancelamento de viagem 
ou pacote turístico deve 
ser, via de regra, fixado 
em 20% do valor total da 
transação, se a desistên-
cia se der com até vinte 
e nove dias de antece-
dência; devendo, para 
cobrança de valores su-
periores, serem compro-
vados os gastos irrecupe-
ráveis que o fornecedor 
de serviços efetivamente 
teve com a reserva. 

A ministra relatora 
Nancy Andrighi consi-
derou que a fixação de 
multa em valores ele-
vados configura prática 
abusiva, o que é vedado 
pelo Código de Defesa 
do Consumidor. Referida 
decisão é um avanço em 
termos de proteção ao 
consumidor no país, vez 
que cobranças de taxas e 
multas desproporcionais 
em desfavor dos consu-
midores tem sido uma 
prática adotada constan-
temente pelo mercado. 

Com a nova decisão, 
sempre que o percentual 
estabelecido pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça 
não for obedecido, cabe-
rá pedido de indenização 
contra as agências de 
viagens visando o res-
sarcimento do valor pago 
em excesso a título de 
sanção contratual. A de-
cisão também ressaltou o 
direito ao arrependimen-
to, no sentido de que a 
previsão de multa deve 
sempre observar a boa-
-fé objetiva e a função 
social do contrato. 

No Resp. nº 1.321.655/
MG, julgado pelo STJ, ha-
via uma cobrança contra-

tual de taxas que varia-
vam entre 25% e 100% do 
valor total da transação, 
as quais foram conside-
radas abusivas e, portan-
to, ilegais. 

A decisão é um grande 
passo para que o consu-
midor se sinta amparado 
pelo Judiciário, pois, de 
nada vale legislações e 
previsões constitucionais 
de proteção, se nos casos 
práticos o julgador deixar 
de aplicar o princípio da 
razoabilidade, observan-
do a hipossuficiência dos 
consumidores nas rela-
ções de consumo. 

É imprescindível que 
futuras decisões nesse 
sentido sejam adotadas, 
pois não são raras as 
vezes em que são avilta-
dos os direitos previstos 
no Código de Defesa do 
Consumidor, por meio 
de práticas como vendas 
casadas e publicidade 
enganosa. No momento, 
cabe o ajuizamento de 
ações de indenização 
por quem foi obrigado a 
pagar taxas contratuais 
de rescisão exorbitan-
tes, ou com percentuais 
superiores a 20% sem a 
comprovação de gastos 
superiores a esse valor 
pelas empresas fornece-
doras de serviço. 

Da mesma forma, é ca-
bível pleitear ao Judici-
ário que as agências se-
jam obrigadas a reduzir 
o valor da multa quando 
houver interesse na cele-
bração do contrato. Para 
que haja equilíbrio nas 
relações de consumido 
é imprescindível que os 
magistrados brasileiros 
sigam o exemplo do Tri-
bunal da Cidadania, e 
reconheçam a hipossifi-
ciência do consumidor, 
impedindo assim os cons-
tantes abusos nas transa-
ções consumeristas.
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Ulisses Carvalho

A Secretaria de Transportes 
Metropolitanos (STM), afi r-
mou desconhecer o relatório 
que aponta a possível chega-
da do Metrô em Guarulhos, 
com a Linha-2 Verde, no ano 
de 2028. A informação foi 

divulgada pelo site Diário do 
Transporte, com base em 
uma apresentação de investi-
mentos da STM. 

“A Secretaria de Transpor-
tes Metropolitanos desco-
nhece o relatório divulgado 
sobre investimentos da 

pasta. Projetos e obras da 
Secretaria estão em fase de 
reconhecimento pela nova 
gestão para a defi nição 
de prioridades”, informou 
em nota a secretaria, que 
também não comentou sobre 
a possível construção das 

estações em duas etapas, 
sendo o primeiro trecho da 
Vila Prudente até a Penha, e 
o segundo, da Penha até a 
estação Dutra, em Guarulhos.

Na semana passada, em 
um relatório integrado com a 
previsão orçamentária para 
este ano, o Metrô reservava 
para a continuação da Linha-2 
Verde R$  121 milhões para 

este projeto. Esta fase de am-
pliação da linha teria apenas 
duas estações em Guarulhos, 
sendo a primeira na região da 
Ponte Grande e a segunda na 
rodovia Presidente Dutra. 

De acordo com o site, a pre-
visão é de que o trecho entre 
Vila Prudente até a Penha 
esteja em operação em 2025. 
Somente o segundo trecho 

que levaria até Guarulhos, 
tem uma previsão estimada 
de receber até 437 mil passa-
geiros por dia. Ao todo seriam 
13 novas estações, como 
Orfanato, Água Rasa, Anália 
Franco, Vila Formosa, Guilher-
me Giorgi, Nova Manchester, 
Aricanduva, Penha, Penha de 
França, Tiquatira, Paulo Freire, 
Ponte Grande e Dutra. 

Secretaria de Transportes de SP desconhece 
a chegada do Metrô em Guarulhos em 2028
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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

A possível extensão da Linha-13 teria 
como novas estações uma no Terminal 
2 do Aeroporto Internacional de São 
Paulo-Guarulhos, além do Jardim São 
João, Jardim Presidente Dutra e Bonsu-
cesso, com uma demanda estimada de 
receber 233 mil passageiros por dia, de 
acordo com informações do site Diário 
do Transporte. 

O valor para ampliação da linha seria 
de R$ 1,66 bilhão, com uma previsão 
de operação da estação Terminal 2 do 
aeroporto já em 2022, ao contrário do 
projeto que se comentava de uma possí-

vel passarela para ligar a estação Aero-
porto até os outros terminais. Em nota, 
a STM novamente voltou a afi rmar que 
desconhece também o relatório de uma 
possível ampliação da Linha-13 Jade. 

Projetada para receber uma demanda 
diária de 120 mil passageiros, atualmen-
te as três estações que compõem a 
linha, como Aeroporto, Guarulhos-Cecap 
e Engenheiro Goulart, recebem apenas 
13 mil passageiros diários, sendo que 
somente o Serviço Connect, que liga até 
o Brás, em São Paulo, recebe nove mil 
passageiros. 

Extensão da Linha-13 Jade seguiria até Bonsucesso 
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Comissão de Educação barra proposta 
de implantação do Prouni municipal
Antônio Boaventura

A Comissão de Educação, 
Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo reprovou a proposta 
do vereador Edmilson Souza 
(PT), líder da oposição na 
Câmara, de criar no municí-
pio o Programa Universida-
de para Todos (Prouni). De 
acordo com o parlamentar, 
o propósito seria ampliar o 
número de bolsas de estudo 
para estudantes guaru-
lhenses nas universidades 
fi xadas na cidade.

“Para este tipo de progra-
ma, a prefeitura teria que 
equacionar o oferecimento 
de ensino infantil, e sabemos 
que ainda há difi culdades 
neste sentido. Somente de-
pois disso é que poderíamos 
investir no ensino superior”, 
explicou Lauri Rocha (PSDB), 
presidente da comissão.

A proposta foi criada em 
nível federal no ano de 2004 
durante a gestão do ex-
-presidente Luís Inácio Lula 

da Silva (PT). Ela tem como 
fi nalidade a concessão de 
bolsas de estudos integrais 
e parciais a estudantes 
de cursos de graduação e 
de cursos sequenciais de 
formação específi ca, em 
instituições privadas de 
educação superior.

“A cidade avançou nos últi-
mos anos com a constituição 

de uma grande rede de ensi-
no público municipal, temos 
o atendimento realizado pelo 
Governo do Estado através 
de suas unidades escola-
res, porém os jovens que 
concluem o Ensino Médio em 
nossa cidade e não podem 
pagar a mensalidade em 
uma instituição particular de 
ensino, fi cam sem nenhuma 

alternativa de continuidade 
de seus estudos”, justifi cou 
Souza. 

O ProUni nacional destina-
-se à concessão de bolsas 
de estudo integrais e bolsas 
de estudo parciais de 50% 
(meia-bolsa) para estudantes 
dos cursos de graduação 
e sequenciais de formação 
específi ca,.
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Dois patinhos na lagoa
O Partido da República cada vez mais cotado 

para ser a legenda do prefeito Guti caso saia do 
PSB. O PR tem perfi l de centro-direita e  expres-
são no Congresso. E seu número, 22, é fácil de 
memorizar…

Suave
Perceptível: muitos integrantes do NOVO ava-

liam de forma positiva o governo Guti (PSB). Não 
creio que o partido fará oposição em 2020…

Mais impessoal
A página ofi cial da Prefeitura de Guarulhos no 

Facebook deveria adotar estilo mais republica-
no. Em alguns momentos, dá a impressão que 
está fazendo propaganda do prefeito, e não 
informando as ações da Prefeitura…

Alguém sabe?
Eu gostaria de saber quem explora a rede clan-

destina de Outdoors em Guarulhos. E por que 
não são fi scalizados...

NO AR!
O ex-prefeito Elói Pietá (PT) está apresentando 

programa na TV Guarulhos às terças, quartas, 
quintas e sextas-feiras, às 20h. Logicamente está 
procurando visibilidade para as eleições 2020…

No trilho
Conforme antecipado nesta coluna, a amplia-

ção da linha de trem até Bonsucesso está previs-
ta até 2024. Antes haverá estações no São João 
e Jardim Presidente Dutra. Vale lembrar que o 
então deputado estadual (hoje federal) Alencar 
(PT) brigou pelo estudo…

Vai entender
Pelo Diário Ofi cial de sexta-feira, o secretário 

Abdo Mazloum (Meio Ambiente) instaurou cinco 
(!!!!!) sindicâncias.  Não é mais competência da 
Controladoria Geral?...

Senhorios
Pelo Diário Ofi cial de sexta-feira é possível 

perceber quanto a Prefeitura ainda gasta com 
aluguéis de imóveis. Embora o prefeito Guti 
(PSB) tenha diminuído os valores, um centro 
administrativo seria importante…

Reticências...

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

Vereador cobra políticas públicas 
para o combate da depressão

O vereador Eduardo 
Barreto (PCdoB) cobra da 
administração municipal 
políticas públicas para 
combater a depressão 
na cidade. O tema virou 
projeto de lei e será de-
batido com a população 
em audiências públicas 
com datas e locais ainda 
a serem defi nidas. De 
acordo com dados da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), cerca de 
6% dos brasileiros sofrem 
desta doença. 

A proposta tem como 
objetivos ampliar a 
informação e o conhe-
cimento sobre a an-
siedade e depressão, 
suas causas, sintomas, 
meios de prevenção e de 
tratamento, incentivar a 
busca pelo diagnóstico e 
inicio do tratamento dos 
pacientes, combater o 
preconceito a cerca da 
ansiedade e depressão 
e estimular a criação e 
divulgação de políticas 

públicas que auxiliem a 
população, especialmen-
te de baixa renda, na 
busca por acompanha-
mento especializado. 

“Fui levado a escre-
ver esse projeto com o 
intuito de trazer, cada 
vez mais, atenção a esse 
grande problema que 
é a depressão. O maior 
intuito é que a cidade de 
Guarulhos tenha políticas 
públicas para atender 
pessoas que sofrem 
com esse mal. O projeto 
foi protocolado de uma 
maneira abrangente, 
deixando espaços para 
que sejam colocadas 
emendas após discus-
sões que iremos realizar”, 
disse Barreto.

Segundo a OMS, são 
mais de 300 milhões de 
pessoas depressivas no 
mundo, e em 2020 a 
perspectiva é a de que 
esta poderá ser a doença 
mental mais incapacitan-
te do planeta. (A.B.)
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Mutirão do CadÚnico/Bolsa 
Família atende mais de 360 
pessoas no CEU Ponte Alta

No último sábado 
(30), 363 famílias foram 
atendidas pelo mutirão 
do CadÚnico-Cadastro 
Único para Programas 
Sociais e do Bolsa Famí-
lia, no CEU Ponte Alta. 
O prefeito Guti acompa-
nhou a ação da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
e Assistência Social 
(SDAS), cujo objetivo foi 
cadastrar e atualizar os 
dados dos benefi ciários 
de programas sociais.

O prefeito destacou a 
importância do atendi-
mento descentralizado 
do CadÚnico e das con-
quistas que Guarulhos 
obteve em sua adminis-
tração, como a redução 
das dívidas, as obras do 
Trevo de Bonsucesso 
e as iniciativas para a 
melhora no atendimen-
to da saúde. “Estamos 
trabalhando muito em 
áreas que considera-
mos prioritárias porque 

encontramos uma 
cidade quebrada, cheia 
de dívidas. Mas também 
há um esforço para que 
mais empresas venham 
para Guarulhos. Dessa 
forma, com maior oferta 
de vagas de emprego, 
a qualidade de vida do 
guarulhense melhora 
sensivelmente”, afi rmou.  

Já o secretário de 
Desenvolvimento e 
Assistência Social, Alex 
Viterale, falou da impor-
tância da ação. “Em três 
meses, conseguimos 
fazer o recadastramen-
to de cerca de 17 mil 
benefi ciários. Com isso, 
conseguimos verifi car as 
famílias que têm a real 
necessidade do benefí-
cio e, para aquelas que 
o perderam por algum 
motivo, conseguimos 
restabelecê-lo, desde 
que estejam nos critérios 
do Ministério da Cidada-
nia”, afi rmou o gestor.

Governo deve contratar IPT para estudo 
sobre o Rodoanel Norte em Guarulhos
Ulisses Carvalho 

Mesmo ainda sem previsão 
de entrega, o governo de 
São Paulo deve anunciar nos 
próximos dias a contratação 
do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), com o 
objetivo da realização de um 
estudo nos lotes do trecho 
do Rodoanel Norte, que con-
templa Guarulhos. O governo 
espera com o acordo, que o 
instituto verifi que se a obra 
precisa apenas ser fi nalizada, 
reconstruída ou reforçada. 

“No caso do Rodoanel 
Mário Covas, para efetiva-
mente assegurar o bom uso 
dos recursos públicos, a SLT 
decidiu contratar o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) para a realização de 
um estudo completo sobre a 
atual situação dos seis lotes 
que compõem o Trecho 
Norte, o que será formaliza-
do nas próximas semanas. 
É mais um passo para que 
o Estado possa retomar 
este empreendimento 

com segurança para assim 
concluir o Rodoanel Mario 
Covas”, informou em nota 
a Secretaria de Logística e 
Transportes (SLT).

A atual gestão da secreta-
ria que assumiu em janeiro 
deste ano, está realizando 
a análise de todas as obras 
que estão em andamento ou 
paralisadas no Estado.

O IPT esclareceu que a 
possiblidade do acordo com 
o governo ainda está em 
tramitação. Apesar do último 
trecho que falta para ser 
realizada a entrega ser o de 
Guarulhos, a obra tinha pre-
visão de conclusão em 2014. 
Além de 44 km de extensão, 
o custo atual estaria em R$ 
10 bilhões. 

O possível acordo com o 
IPT vem após uma série de 
escândalos envolvendo a 
própria empresa respon-
sável pela obra, a Dersa, já 
que o executivo Paulo Preto, 
ex-diretor da estatal,  foi 
condenado a 145 anos e oito 
meses de prisão após ser 
apontado como operador de 
propinas das empreiteiras. 
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SP anuncia medidas para reduzir 
déficit orçamentário de R$ 10,5 bi

O Governo de São 
Paulo anunciou nesta 
segunda-feira (1º) medi-
das que serão adotadas 
para reduzir o défi cit 
orçamentário de 2019, 
que atualmente está em 
R$ 10,5 bilhões por causa 
de receitas incertas e 
superestimadas pela ad-
ministração anterior.

Para minimizar este 
défi cit e possibilitar 
investimentos, estão 
sendo estudadas três 
medidas: a securitização 
de royalties do petróleo; 
operações do Fundo Imo-
biliário, do qual o gover-
no já fez chamamentos 

para o seu andamento, e 
concessões de rodovias 
estaduais.

“Até dezembro nós 
estamos trabalhando 
fortemente e conseguin-
do estruturar a questão 
da securitização dos 
royalties. Isso pode 
gerar R$ 4 bilhões ou um 
pouco acima”, disse o 
Secretário de Fazenda e 
Planejamento, Henrique 
Meirelles.

Em janeiro, o governo 
anunciou um contin-
genciamento de R$ 5,7 
bilhões das despesas com 
custeio e investimentos, 
mas preservou os servi-

ços essenciais à popula-
ção como Saúde, Educa-
ção e Segurança Pública. 
Além disso, o governo foi 
obrigado a alocar R$ 4,76 
bilhões destinados a in-
vestimentos para dezem-
bro de 2019.

Segundo o Secretário 
de Fazenda e Plane-
jamento, o governo 
trabalha para viabilizar re-
ceitas equivalentes a R$ 
4,76 bilhões para serem 
recebidas ou geradas até 
o fi m do ano e cumprir o 
que está no Orçamento 
de 2019.

O Orçamento total apro-
vado para 2019, elabora-

do em agosto de 2018, 
previa um valor total de 
R$ 231,2 bilhões.

Deste montante, 92% 
já estão comprometidos: 

com pessoal e encargos 
dos funcionários ativos 
e inativos, transferên-
cias constitucionais para 
os municípios, serviço 

da dívida, vinculações 
constitucionais, sentenças 
judiciais, etc. Os 8% res-
tantes são destinados aos 
investimentos e custeios.
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Governador Doria diz que não haverá
interrupções ou cortes no Projeto Guri

Ministério Público Federal pede 
que Temer retorne para a prisão

O governador de São 
Paulo, João Doria, afi rmou 
nesta segunda-feira, 1º, 
que não haverá nenhuma 
interrupção ou redução 
do Projeto Guri, programa 
sociocultural focado em 
jovens e adolescentes. 
Para isso, o governo terá 
que descontingenciar R$ 
20,7 milhões em recursos 
para o programa que foram 
bloqueados dentro do 
Orçamento. Ele afi rmou 
também que o projeto será 
ampliado em 2020, mas 
ponderou que os detalhes 
só serão apresentados ao 
longo do ano.

A fala de Doria ocorre após 
notícias, no fi m de semana, 

de que o governo fecharia 
unidades do projeto por falta 
de verba. O secretário de 
Cultura do Estado, Sérgio 
Sá Leitão, afi rmou que há 
difi culdades fi nanceiras no 
Estado e, por isso, a pasta foi 
afetada por um contingen-
ciamento orçamentário, que 
será revertido no caso do 
Projeto Guri. 

“Começamos a conver-
sar com as organizações 
sociais para diagnosti-
car a situação e tomar 
medidas para mitigar. A 
medida que será tomada 
é um descontingencia-
mento para que tenhamos 
recursos para destinar ao 
longo do ano”, disse.

Ele afi rmou que a decisão 
da organização social que 
administra o projeto de dar 
aviso prévio para mais de 
600 empregados foi toma-
da como “medida preventi-
va” após as conversas com 
o governo apontarem possí-
veis difi culdades fi nanceiras 
futuras. Doria, no entanto, 
garantiu que ninguém será 
demitido. “Não haverá 
demissões. Essa é uma 
decisão do governador e, 
por enquanto, quem manda 
é o governador”, disse. 

Sá Leitão também fez 
um “apelo” para que o se-
tor privado contribua para 
a expansão do programa 
em 2020.

O Ministério Público 
Federal (MPF) recorreu ao 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2) pedindo 
a restauração da prisão 
preventiva do ex-presidente 
Michel Temer, do ex-ministro 
Moreira Franco e outros seis 
denunciados por crimes 
ligados a contratos de Angra 
3, usina da Eletronuclear em 
construção. 

A Procuradoria Regional 
da República da 2ª Região 
ressaltou que “as soltu-
ras afetam a investigação 
de crimes, a instrução do 
processo, a aplicação da lei 
e a recuperação de valores 
desviados”. Após a Operação 
Descontaminação, o MPF 
denunciou Temer, Moreira 
Franco e outros sete alvos 
por corrupção passiva, 
peculato e lavagem de di-
nheiro. As informações foram 
divulgadas pela Procuradoria 
Regional da República da 2ª 
Região.

A Procuradoria afi rma que 
“refutou a avaliação de que 
faltam os requisitos para 
manter a prisão preventiva 
dos recém-denunciados O 
Núcleo Criminal de Combate 
à Corrupção do MPF na 2ª 
Região (RJ/ES) concordou 
com a Força-tarefa Lava Jato/

RJ que a prisão preventiva de 
Temer, Franco e outros segue 
amparada na legislação e na 
jurisprudência de tribunais, 
inclusive do próprio TRF2”. 
“Os recursos foram protoco-
lados hoje (1/4) e serão jul-
gados na 1ª Turma caso não 
sejam aceitos em decisão 
individual do desembargador 
relator dos habeas corpus”.

A Procuradoria diz ainda 
que são “equivocadas três 
premissas da decisão liminar: 
a suposta falta de fundamen-
tação concreta da decisão 
de 1ª instância (‘exagero na 
narração’), a falta de contem-
poraneidade dos fatos e o 
distanciamento dos cargos 
públicos antes ocupados 
por alguns denunciados que 
foram presos”.

Nos recursos relativos a Te-

mer e Moreira Franco, a Pro-
curadoria pediu que, “caso 
as prisões preventivas não 
sejam restauradas, que eles 
fi quem em prisão domiciliar, 
com o devido monitoramento 
eletrônico”. “Na avaliação do 
MPF, porém, esse instru-
mento seria insufi ciente 
para impedir a reiteração de 
crimes de ‘colarinho branco’, 
pois eles podem ser reitera-
dos ainda que se conheça 
a localização do denunciado”.

Além de Temer e Moreira 
Franco, o TRF2 julgará recur-
sos do MPF contra a soltura 
do operador fi nanceiro João 
Baptista Lima Filho (coronel 
Lima), Maria Rita Fratezi, 
Carlos Alberto Costa, Carlos 
Alberto Costa Filho, Vanderlei 
de Natale e Carlos Alberto 
Montenegro Gallo.
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Audiência pública do Plano de Mobilidade 
Urbana lota auditório do Paço Municipal

Com a presença de mais 
de 120 pessoas, o auditório 
do Paço Municipal, no Bom 
Clima, recebeu a primeira 
audiência pública para tratar 
do Plano de Mobilidade 
Urbana (PMU) de Guaru-
lhos. A audiência foi aberta 
pelo secretário-adjunto da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU), 
Márcio José Pontes, que re-
presentou o titular da Pasta, 
Paulo Carvalho.

A apresentação do Plano 
foi feita pelo arquiteto Plínio 
Soares, do Departamento de 
Planejamento da STMU, que 
traçou, em linhas gerais, a 
importância do PMU para a 
cidade e explicou a metodolo-
gia adotada para a elaboração 
do mesmo: pesquisa realizada 
nas plenárias dentro do 
município, durante o desen-
volvimento do Plano. Foram 
respondidos 376 questioná-
rios, além de 1.323 participa-
ções pelo site da Prefeitura 
de Guarulhos, o que totalizou 
1.699 participações.

De acordo com Pontes, “o 
primeiro prazo para entrega 
do PMU foi fi xado para 2015, 
mas o governo federal esten-
deu para 19 de abril de 2019, 
pela edição da Medida Provi-
sória 818/2018, que alterou a 
Lei 12.587/12 (Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana). A 
cidade que não apresentar 
o plano para os próximos 10 
anos, fi cará impedida de con-
tratar recursos federais para 
investir na área”, disse.

No fi nal da apresentação, 
representantes dos taxistas, 
dos transportadores de 

vans escolares e de vários 
conselhos da sociedade civil 
tiveram a oportunidade de 
fazer questionamentos e 
dar sugestões aos diretores 
Styvenson Koga (Trânsi-
to), Marco Antonio de Toledo 
(Planejamento e Projetos), 
Oscar Kaari (Transportes), 
e para o arquiteto Plínio 
Soares.

A próxima audiência 
pública do PMU acontece 
no próximo dia 15 de abril, 
novamente no auditório do 
Paço Municipal (avenida 
Bom Clima, 91) às 18h. O 

grupo de trabalho criou um 
e-mail (planodemobilidade-
guarulhos@gmail.com) para 
esclarecer dúvidas e receber 
sugestões. 

O PMU apresenta plane-
jamento para dez anos e vai 
servir como instrumento de 
desenvolvimento relacionado 
ao deslocamento de pessoas 
e bens pela cidade. Não se 
trata apenas de cuidar do 
trânsito, mas das opções viá-
rias que uma aglomeração de 
pessoas requer e comporta 
em municípios com popula-
ção acima de 20 mil pessoas.

A elaboração ocorre de 
forma integrada com os 
planos diretores e a revisão 
acontecerá a cada 10 anos. 
Em Guarulhos, o grupo de 
trabalho é constituído por 15 
pessoas. 

Como a regulamentação é 
feita pelo plano diretor, todas 
as sugestões apresentadas 
pelo grupo em termos de 
mobilidade urbana podem 
ser aprovadas por decreto 
do prefeito Guti.
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150m2, 2wc, rampa de 
acesso, 4vgs

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

seguro �ança) estuda 
proposta.
cod.1666

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

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

Financiamento, Estuda 
Proposta)
Cod.1418

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

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

planejada, sala, 1 vg.
R$75 Mil de entrada + 
transferência de divida 

(Financiamento)
Cod.2023

90m2, 2Dorm, sala, cozinha, 
área de serviço, 1 vaga.

R$1.200,00 (Aceita Fiador, 
Seguro Fiança, Deposito)

cod.2121

Cidade J.d Cumbica
Conjunto residencial

Excelente Conjunto comercial 
composto por 3 salas e 

banheiros.
R$1.800.00 (Estuda Proposta)

Cod.1608

Sobrado
Jd. São Manoel

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

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

por terreno menor valor)
Cod.1912

Apartamento
Jardim Testae

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

Completo. R$1.000,00 + cond 
+ IPTU (Deposito, Fiador, 
Seguro Fiança) Cod.2096

Apartamento
Centro

69m2, Prox. Centro, 3Dorm 
(1suíte), sala, coz, 2wcs, 

Lazer Completo
R$350 Mil (Aceita 
Financiamento)

Cod.2081

Sobrado
Jardim Triunfo

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

Sobrado
Cidade J.d Cumbica

265m2, Prox. Estrada Guarulhos 
Nazaré, 4Dorm (1Suíte), sala 

de estar e jantar, coz planejada, 
churras, 4vgs, 3wc.

R$700 Mil (Aceita Financiamento)
Cod.2099

Salão Comercial
J.d Presidente Dutra
200m2, Exelente para 

pizzaria, restaurante, padaria, 
fácil acesso a Dutra.

R$3.800,00 (Fiador, Seguro 
�ança).

Cod.1766

Sobrado
Parque Continental II

Lindo Sobrado, prox. a escola 
Palmyra Tagliari.2dorm, sala, coz, 

párea de serviço, 2vgs.
R$380.000,00 (Estuda Permuta 
em Imóvel menor valor, Aceita 

Financiamento) Cod.1998

Apartamento Picanço
Novo! 50m2, prox.ao 

zoológico, 2 dorm (1 suíte), 
sala, coz, 1 vaga

R$ 1, 100,00 + IPTU 
(Deposito, �ador, 

seguro �ança)
cod.1525

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 
vaga. R$2.100,00 (Fiador, 
Seguro Fiança, Deposito)

Cod.1899

Sobrado
Jd. Das Nações

120m2 Constr. 250m2 terreno, 
Prox. UBS Soimco, 3Dorm 

(1sac), sala, coz, 1wc, quintal 
amplo, portão aut., 6 vgs

R$ 450 Mil (Aceita 
Financiamento) Cód. 1987

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

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

(Fiador, Deposito, Seguro 
Fiança) COd.2037

Salão Comercial AV. Capitão 
Aviador Walter Ribeiro 455

Sobrado 
Jardim Presidente Dutra

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

Apartamento
Vila Alzira

Casa Térrea 
Residencial Paes de Barros

Apartamento
Jardim Cumbica

 

A 19ª Corrida e Cami-
nhada do Batom realiza-
da na manhã desse do-
mingo (31), contou com 
a participação de cerca 
de três mil mulheres 
que coloriram de rosa a 
avenida Paulo Faccini. 
A atleta Margarete Ma-
ria venceu a prova de 
5K com tempo de 18’17’’. 
Completaram o pódio as 
atletas Tatiana Leandro, 
na segunda posição, e 
Andreia de Souza, em 
terceiro lugar.

Moradora de Carapi-
cuíba, região Metropo-
litana de São Paulo, a 
campeã da corrida co-
meçou a treinar há qua-
tro anos por questões de 
saúde e afi rma ter feito 
a melhor decisão de sua 
vida. “Estava sofrendo 
de depressão e encon-
trei nas corridas de rua 
um conforto para minha 
alma. Não apenas me 
recuperei, como fi z di-
versos amigos, outro fa-

tor que me ajudou a sair 
daquela situação. Hoje 
pude ganhar esta me-
dalha que é um marco 
na minha história” disse 
Margarete.

Para o Prefeito Guti, ini-
ciativas como a Corrida e 
Caminhada do Batom de-
monstram a força da mu-
lher na sociedade. “Elas 
são os pilares. A mulher 
é a base de tudo e este 
evento fortalece ainda 
mais esse conceito, além 
de promover saúde e 
bem-estar às nossas gua-
rulhenses”, concluiu.

Outras atividades 
como alongamento e 
aula de dança fi zeram 
parte do evento.

A classifi cação fi -
nal da 19ª Corrida e 
Caminhada do Batom 
pode ser conferida no 
seguinte link:  http://
brlive.info/brlive/brlive-
-gru.html?f=resultados/
gru/gru .corr idadoba-
tom.31032019.clax

Corrida e Caminhada do Batom reúne 
três mil mulheres na Paulo Faccini



www.guarulhoshoje.com.brcidade terça-feira, 2 de abril de 20198

[ bloco de notas ]

Experimenta abre inscrições para 
edição exclusiva sobre Educação

Prefeitura abre inscrições para o 
comércio de flores no dia das mães

Com o objetivo de es-
timular soluções inova-
doras para a Educação, 
além de fomentar ciência, 
tecnologia e inovação 
na cidade, a prefeitura 
está organizando mais 
uma edição do Programa 
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 experimen-
ta.guarulhos.sp.gov.br/.

Realizado pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Científi co, Econômi-
co, Tecnológico e de 

Inovação (SDCETI), o 
Experimenta concentra 
uma série de atividades 
ligadas ao empreende-
dorismo inovador e ajuda 
a consolidar essa nova 
cultura em Guarulhos. 
A cada nova edição, os 
participantes são cha-
mados para abordar 
um tema de relevância 
para a sociedade, sob a 
perspectiva da inovação 
tecnológica, de maneira 
que o evento possa gerar 
soluções aplicáveis à 
gestão pública e aos ser-
viços públicos oferecidos 
à população.

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (SDU) 
receberá até o próximo dia 18 
as inscrições para o comér-
cio eventual de fl ores em 16 
bairros de Guarulhos, dada à 
procura do produto em razão 
das comemorações do Dia 
das Mães. As informações 
foram publicadas no Diário 
Ofi cial do Município na última 
sexta-feira (29), por meio do 
edital nº 003/2019-SDU04.02.

De acordo com o SDU, 
estão disponíveis 32 vagas, 
que serão preenchidas por 
sorteio nos seguintes bairros: 
Vila Galvão, Parque Cecap, 
Jardim Jurema, Jardim São 
João, Cumbica, Cocaia, 
Macedo, Jardim City, Parque 
Primavera, Vila Rio de Janei-
ro, Jardim Palmira, Jardim 
Presidente Dutra, Vila Barros, 
Ponte Grande, Gopouva e 
Taboão.

[ bloco de notas ]

A assistente social da 
Subsecretaria da Igualda-
de Racial, Greice Oliveira, 
representou Guarulhos no 
Cine Cress, exibição do 
curta metragem Vidas de 
Carolina realizada no Sesc 
Consolação.  A atividade 
foi promovida pelo Con-
selho Regional de Serviço 
Social (CRESS- SP), por 
meio do Comitê da Cam-
panha Assistentes Sociais 
no Combate ao Racismo.

Greice foi uma das 

debatedoras, juntamente 
com a produtora do curta, 
a jovem Jéssica Queiroz. 
Os temas abordados após 
o término do fi lme foram 
o impacto do racismo na 
vida das mulheres e o pa-
pel das políticas públicas 
na superação de desigual-
dades. O evento contou 
com a presença de assis-
tentes sociais, estudantes 
de serviço social e demais 
pessoas interessadas no 
tema.

Guarulhos participa de debate 
sobre racismo no Sesc Consolação

Inscrições do Programa Bolsa 
Trabalho podem ser feitas até 6a

A Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Secretaria do 
Trabalho, receberá no próxi-
mo dia 5 (sexta-feira) as ins-
crições para o programa de 
formação profi ssional Bolsa 
Trabalho. Serão distribuídas 
350 senhas, das 8h30 às 
9h30, no Adamastor Centro 
(foto).

A iniciativa é voltada para 
quem está desempregado 
há mais de um ano.  Os cur-
sos ofertados são: jardineiro 
e pequenos reparos domés-
ticos, cada um com 55 vagas 

disponíveis. Durante o curso, 
que tem duração de seis 
meses, os alunos participam 
de aulas de formação pro-
fi ssional durante um dia da 
semana e nos outros quatro 
participam de atividades de 
formação prática em algu-
mas secretarias municipais. 
Como benefício, os partici-
pantes 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.

DivulgaçãoDivulgação

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano rece-
berá até a próxima sexta-
-feira (5) as inscrições 
para quem tem interesse 
em comercializar caldo de 
cana na feira livre da ave-
nida Faustino Ramalho, 
no Jardim Vila Galvão, 
que acontece às quintas-
-feiras, das 7h às 13h. O 
Edital de Chamamento nº 
023/2019-SDU04.01 foi 
publicado no Diário Ofi cial 
da última sexta-feira (29).

As inscrições deverão 
ser protocoladas junto ao 
Fácil - Central de Aten-
dimento ao Cidadão. Os 

interessados deverão 
apresentar os originais e 
anexar cópia dos seguin-
tes documentos: Reque-
rimento para inscrição no 
Edital de Chamamento 
devidamente preenchido, 
inclusive com o ramo 
de atividade, RG, CPF, 
licença de funcionamento 
(somente para feirantes 
já licenciados), compro-
vante de endereço em 
nome do interessado 
ou acompanhado de 
documento que compro-
ve a residência, CNPJ 
(somente para pessoas 
jurídicas).

SDU abre vaga para venda de caldo 
de cana na feira do Jardim Vila Galvão

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 Secre-
taria de Finanças a empresas fornecedoras e 
prestadores de serviços à Prefeitura de Guaru-
lhos.

FUNDAÇÃO DO ABC
Gestão compartilhada em regime de coopera-
ção mútua entre os partícipes, e integrar a UPA 
São João/ Lavras, Policlínica Maria Dirce e UPA 
Cumbica na rede regionalizada e hierarquizada 
de estabelecimentos de saúde que constituem o 
SUS Guarulhos.
VALOR: R$ 6.573.435,10

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E 
MARIA
Gestão compartilhada em regime de coopera-
ção mutua entre os participes, e integração do 
hospital na rede regionalizada e hierarquizada 
de estabelecimentos da saúde que constituem o 
SUS - Sistema Único de Saúde- Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 1.788.735,45

ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA
Fornecimento de lanceta descartável para pun-
ção digital.
VALOR: R$ 362.180,00

Attend Ambiental S.A
Serviços de tratamento de chorume.
VALOR: R$ 353.787,53

Arsenal Sports Brasil Equipamentos Esportivos 
Ltda. – ME
Aquisição de arma de fogo tipo pistola calibre 
380 (56 unidades)
VALOR: R$ 183.999,76

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA
Fornecimento de epilenil 500mg CR X 50 
P344/98.
VALOR: R$ 121.995,00

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Fornecimento de Levopoda + Benserazida, 
Prolopa.
VALOR: R$ 112.181,70

Comercial Gordes Eireli – EPP
Aquisição de Mini Bolo.
VALOR: R$ 98.533,00

BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES 
LTDA
Fornecimento de Cloreto de sódio.
VALOR: R$ 68.634,00

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Fornecimento de Cloreto de potássio.
VALOR: R$ 30.720,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial 
do Município publicado no dia 29 de março de 
2019.
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CASA PRONTA PRA MORAR
NO JARDIM SANTA CLARA

GUARULHOS/SP

Casa Térrea, 100m2, 2 dormitórios sendo 1 suíte com
ar condicionado.  Todos os cômodos com móveis planejados, ampla 

área gourmet, garagem para 2 carros coberta com policarbonato
e portão automático, circuito de câmeras.

O imóvel está localizado em um dos pontos mais
estratégicos de Guarulhos!

Tratar (11) 98148-0102 - Robson

               TEL. 11-2441-0915/11-99591-9539

(á 5min. do Shopping Maia e Carrefour.) Av. Benjamin Harris Hunnicu, 2399 

Sua chance de morar no melhor da cidade.

ÚLTIMAS CASAS DIRETO
DO PROPRIETÁRIO *

*4 UNIDADES
**CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Abaporu, o mais famo-
so e valioso quadro de 
Tarsila do Amaral (1886-
1973), volta a São Paulo, 
dessa vez emprestado 
para a exposição Tarsila 
Popular, que será aberta 
ao público na próxima 
sexta-feira, 5, no Museu 
de Arte de São Paulo 
(Masp). A obra, que per-
tence ao Malba (Museu 
de Arte Latino-americano 
de Buenos Aires), esteve 
na capital paulista pela 
última vez em 2008, du-
rante uma mostra espe-
cial da Pinacoteca. 

Com curadoria de 
Adriano Pedrosa e 
Fernando Oliva, Tarsila 

Popular reunirá cerca de 
120 trabalhos da artista, 
que teve importância 
central no movimento 
modernista brasileiro en-
quanto uma das respon-
sáveis pela Semana de 
Arte Moderna de 1922.

A exposição faz parte 
do ciclo Histórias das 
Mulheres, Histórias Femi-
nistas, eixo temático do 
Masp em 2019, que, além 
de exposições, trará, 
ao longo do ano, fi lmes, 
workshops e palestras.

Nesse contexto, no mes-
mo dia 5, o museu abre 
mostra sobre Lina Bo Bar-
di, arquiteta ítalo-brasileira 
que projetou, entre outros, 

o edifício da instituição. 
Além de Abaporu, estarão 
expostos outros quadros 
marcantes da carreira de 
Tarsila, como A Cuca, Ope-
rários e Manacá. 

Serviço
Exposição Tarsila 

Popular
Masp: Avenida Paulista, 

1578
Horários: quartas-feiras 

a domingos, das 10h às 
17h30; terças-feiras, das 
10h às 19h30. 

Quando: de 5 de abril a 
23 de junho

Ingressos: R$ 40; a 
meia-entrada, R$ 20. 
Grátis às terças.

‘Abaporu’ volta à capital 
paulista para exposição de 
Tarsila do Amaral no Masp
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Os atletas de rua de Guaru-
lhos que pretendem participar 
da 5ª edição do Rotary Run 
e querem pagar menos para 
garantir presença precisam se 
apressar. Termina nesta terça-
-feira, dia 02, o lote promocio-
nal das inscrições da prova, 
que será em 22 de setembro.

Ao se inscrever agora, o 
corredor vai pagar R$ 45,00. 
São três modalidades de 
prova: corridas de cinco e dez 
quilômetros e caminhada de 
três quilômetros. Tanto a lar-
gada como a chegada serão 
em frente à tenda do Bosque 
Maia, na Avenida Paulo Facci-
ni. Menores de idade podem 
participar da corrida, desde 
que tenham autorização dos 

pais e/ou responsáveis, com 
fi rma reconhecida. As inscri-
ções podem ser feitas no site 
da ACE: www.aceguarulhos.
com.br

Após o término do lote 

promocional começam as 
inscrições do primeiro lote, 
que será de R$ 55,00. As 
inscrições vão até o dia 26 de 
agosto. “O Rotary Run já se 
tornou uma prova esperada 

pelos esportistas de Guaru-
lhos. Então já abrimos as ins-
crições porque quem puder já 
faz e para aqueles que ainda 
não puderem tenham tempo 
de se programar”, afi rma 

Valdir Pinto, que é rotariano e 
vice-presidente de comércio 
da ACE-Guarulhos.

Como em todas as edições, 
o que for arrecadado com as 
inscrições será destinado a 

projetos de inclusão social 
de jovens através do esporte. 
“Além de praticar esporte, o 
atleta vai contribuir com uma 
causa importante e ajudar a 
oferecer um caminho para a 
juventude. Sobretudo a caren-
te”, continua Valdir.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-Guarulhos, 
a entidade sempre estará 
unida a iniciativas como a 
Rotary Run. “Além de estar 
no calendário da cidade, a 
corrida promove o bem-estar 
através da atividade física e, 
ainda, uma ação de cidada-
nia, que é contribuir com uma 
justa causa social. A ACE se 
orgulha de estar envolvida 
com a prova”, defi ne.

Lote promocional de inscrições para o Rotary 
Run deste ano termina nesta terça-feira

CORRIDAS: Valor é de R$ 45,00 e inscrição é via internet; são três modalidade da prova que terá corridas de cinco e dez quilômetros, e caminhada de três quilômetros
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O Espaço Cultural da 
ESPM, em São Paulo, 
recebe nesta terça-feira, 2, 
a primeira edição do “Co-
letivo de Amor a Brumadi-
nho”, evento que reunirá 
artistas e atividades em 
prol da comunidade atin-
gida pelo rompimento da 
barragem da Mina do Cór-
rego do Feijão, da Vale, no 
município de Brumadinho, 
em Minas Gerais. 

As doações para o 
evento podem ser feitas 
a partir de R$ 100. Toda 
renda será destinada à 
Associação Amigos de 
Brumadinho e revertida 
para o atendimento e 
capacitação das pessoas 
afetadas pela tragédia. 

No palco, shows da 
cantora e sanfoneira 
Adriana Sanchez, André 
Abujamra, Duas Casas, 
Duofel, Felipe Câmara, 

Fernando Anitelli (Teatro 
Mágico), Tetê Espíndola, 
Zé Geraldo e Zeca Baleiro. 
As apresentações também 
serão transmitidas ao vivo 
pelo Facebook Para confe-
rir online, será necessário 
fazer uma doação que 
dará direito a um login 
para acesso. 

O evento contará ainda 
com espaços para que o 
público possa escrever 
cartas que chegarão às 
mãos dos bombeiros e da 

comunidade, além de ou-
tras atividades - que terão 
acessibilidade em Libras e 
áudio descrição.

Serviço:
Coletivo de Amor a 

Brumadinho
Data: 2 de abril
Horário: 21h
Local: Espaço Cultural 

ESPM 
Endereço: Rua Dr. Álvaro 

Alvim, 123, Vila Mariana
Ingressos: R$ 100

O Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes (CFCCT), órgão vinculado a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho da Prefeitura de São 
Paulo, realiza durante todo o ano, ofi cinas 
livres e gratuitas. 

As aulas acontecem semanalmente com 
turmas de idades e horários diferentes. A 
grade conta com aulas de balé, taewkondo, 
yoga, capoeira, teatro infantil e adulto, dança 
afro, danças urbanas, basquete, jiu-jitsu, 
literatura e dança do ventre.

Os interessados devem se inscrever 
presencialmente na unidade, localizada na 
Rua Inácio Monteiro, 6900. Menores de 14 
anos deverão estar acompanhados de um 
responsável portando o RG do menor, do 
adulto e comprovante de residência. Já para 

os alunos maiores de 14 anos, é necessário 
comparecer somente com RG e comprovan-
te de endereço.

Serviço 
Ofi cinas livres do Centro Cultural Cidade 

Tiradentes 
Local: Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Cida-

de Tiradentes 
*Atividade gratuita

Simone e Simaria participaram do Arquivo 
Confi dencial, do Domingão do Faustão, no 
domingo, 31, e relembraram a 1a vez em que 
foram ao programa, há 20 anos, com Frank 
Aguiar. As duas faziam o backing vocal do 
cantor. 

“Não ganhávamos muito bem, mas foi uma 
época muito importante pelo aprendizado”, 

disse Simone. As irmãs fi caram ao lado de 
Frank Aguiar por cerca de cinco anos e saí-
ram para tentar a carreira solo na década de 
2000. Durante o programa, a dupla sertaneja 
foi questionada sobre os rumores de separa-
ção, mas garantiram que se manterão juntas. 
“Somos muito diferentes uma da outra, mas a 
gente se completa”, afi rmou Simone.

‘Coletivo de Amor a Brumadinho’ reúne 
artistas em SP para arrecadar doações

Centro Cultural oferece mais de 
150 vagas para oficinas gratuitas

Simone e Simaria relembram o início com 
Frank Aguiar: ‘Não ganhávamos muito bem’
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[ horóscopo ]

Força De Viver

Norbit

Globo, 13h59 Hoo-
vey. EUA. Drama. Dire-
ção Sean McNamara. 
Com Patrick Warbur-
ton, Lauren Holly. A 
vida do promissor jo-
gador de basquete 
Eric “Hoovey” Elliott 
muda radicalmen-
te quando, após des-
maiar num treino, é le-

vado às pressas para 
o hospital. Os médicos 
descobrem um tumor 
maligno e o subme-
tem a uma longa cirur-
gia para removê-lo, o 
que deixa sequelas. A 
família se une com te-
nacidade e amor para 
dar o apoio que Hoo-
vey necessita.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

FFB
OLEAGINOSA
ROLIGFL

GONZAGUINHA
PANGARESN
ROIMSÇ

MIRRANAFTA
VESOONED
INTERJAVE
LAISPASEP

CENTEIONR
GERITROSE
IOGESPC
ABRIRELI
DRPIPERS

BOAREPUTAÇÃO

(?) cultu-
ral, tipo

de Teatro
de arena

"Errando
(?) que se
aprende"

(dito)

Os menores
estados 

da Região
Nordeste

Prefixo de 
"gigabyte"
(Inform.)

Desenho
da alta-
costura

A linhaça,
por seu
teor de
gordura

Zona 
Norte

(abrev.)

Cantor de
"O Que É, 
o Que É"
(MPB)

Letra a
que se

apõe til no
espanhol

Cavalos
ordinários

(bras.)

(?)
Calheiros,
senador
alagoano

Letra do
dígrafo de

"barro"

Cat (?),
cantor 

de "Wild
World"

Resina da
qual se
fabrica
incenso

Edgar
Duvivier, 

saxofonista
carioca 

Time
gaúcho 

na Série B
em 2017

Um dos
nomes de
Deus na
Bíblia

(?) Souza,
ex-ginasta
paulista

"O Apa-
nhador no
campo de
(?)", livro

Causa
transtorno
nas vias
públicas

Eu, em
italiano

Coloraçao
vermelha 

em doenças
de pele

Espanhol
(abrev.)

Tipo de
leite de

qualidade
inferior

(?) garra-
fas, fun-

ção do sa-
ca-rolhas

Juiz que
sucedeu
Sansão
(Ant.)

Conceito
positivo

sobre uma
pessoa

Curta-
metragem
da Disney

(2016)

Elemento
da chuva

ácida
(símbolo)

Direito da 
autoridade

pública,
estimula a 
impunidade

em um
judiciário

lento

Feitio do
bambolê

Sistema 
financiador
de imóveis

Aparelho para pesar
alimentos

Folha
(abrev.)

Carlos (?),
repórter

Orixá conhecida 
como Rainha do Mar

Iran Malfi-
tano, ator
Derivado 

do petróleo
usado na 

fabricação
de fertili-

zantes
Logo, em

inglês
Técnico da

Seleção

Recipiente
para água
Benefício 

trabalhista

Rasgar, 
em inglês
Plutônio

(símbolo)

Nelson Rodrigues,
dramaturgo

Obra como "Carmen",
de Bizet (Mús.)

2/io. 3/rip — sfh. 4/soon. 5/piper. 7/stevens. 8/eritrose.

[ novelas ] 

virgem

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

Você vai querer se 
sentir útil e haverá 
uma razão para isso. 
Uma amizade terá um 
começo positivo. Cuide 
dos seus músculos, isto 
permitirá que você não 
se disperse mais e que 
encontre a energia ne-
cessária na hora certa.

Hoje é o dia perfeito 
para perdoar e fazer 
as pazes com alguém 
próximo ao seu coração. 
Haverá tanta coisa acon-
tecendo em torno de 
você que você vai correr 
o risco de se desgastar 
por isso. Tente encontrar 
um pouco de paz e 
tranquilidade e ouça o 
seu corpo.

Você será muito soli-
citado hoje. Você pode 
sentir tonturas. Você 
deve reorganizar sua 
rotina diária para encon-
trar um melhor equilíbrio 
e um estilo de vida mais 
moderado, que esteja 
mais em sintonia com 
sua personalidade.

Suas preocupações 
irão diminuir e isso vai 
ajudá-lo a retroceder e 
resolver uma questão 
importante que está 
pendurada no ar. 
Aproveite ao máximo a 
relativa calma de hoje 
para realmente pensar 
sobre o que pode estar 
faltando em sua dieta.

Você não tem tempo 
para pensar em tudo 
antes de agir. Não 
corra riscos, tome uma 
decisão mais tarde! 
Cãibras musculares 
e rigidez corporal 
poderiam atrasá-lo. A 
deficiência de vitami-
nas ou minerais é a 
razão disso.

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

Se você se mover 
de maneira direta, 
você será capaz 
de estabelecer as 
bases para seus 
objetivos. Vá em 
frente. Seria bom 
melhorar seu tônus 
muscular. 

Você sentirá 
necessidade de se 
afastar de assuntos 
secundários. Você 
verá isto mais clara-
mente. Você está em 
sua melhor forma, 
aproveite para refletir 
sobre certos hábitos 
prejudiciais em sua 
vida.

Você vai se concen-
trar em suas estra-
tégias e ações para 
atingir seus objetivos. 
É hora de voltar à 
pista. Você vai ficar 
em excelente forma se 
passar mais tempo fa-
lando com as pessoas 
próximas a você, sem 
ser evasivo.

Você vai ter alguns 
momentos muito bons 
hoje. Um elemento 
de felicidade está 
entrando em sua vida. 
Sua paz interior vai lhe 
dar mais autoconfiança 
e vitalidade em longo 
prazo. O restante será 
ainda melhor para 
você.

Você terá que tomar 
decisões repentinas. 
O dia será muito car-
regado de emoções, 
mas no bom sentido. 
Você estará mais ciente 
de suas necessidades 
de hoje. Você tem 
melhor controle de suas 
energias e estará no 
caminho certo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Solange arma 
uma emboscada 
para atrapalhar o 
casamento de Ga-
briela com Rafael. 
Gabriela percebe 
que foi vítima de 
uma armadilha. 
Priscila, Leandro 
e Soninha vibram 
com o resultado de 
seu trabalho.  

Órfãos da Terra
Elias chega com 

Rodrigo à festa de 
Kháled. Missade 
recebe um cartão 
de sua prima Rania, 
que mora no Brasil. 
Em São Paulo, 
Cibele participa de 
uma manifestação 
feminista. Rania 
prevê o futuro de 
Zuleika na borra 
do café. Na Síria, 
a casa de Elias 
é invadida por 
rebeldes, e Laila 
percebe que um 
dos homens está 
ferido.

Verão 90
Vanessa deixa 

Jerônimo furioso 
ao atrapalhar seu 
jantar romântico 
com Manu. Madá 
se preocupa com a 
reação de Gisela ao 
ver Herculano com 
Janaína, e avisa a 

Diana. O sucesso 
da apresentação 
dos Tigres Siberia-
nos é comemorado 
pelo elenco, equipe 
e Janaína. 

O Sétimo Guardião
Olavo ameaça 

Gabriel. Valentina 
avisa a Murilo e 
Marcos Paulo que 
foi expulsa do 
sobrado. Marcos 
Paulo descobre que 
um novo químico 
irá trabalhar no 
laboratório em seu 
lugar. Murilo pede 
para Gabriel deixar 
que Valentina fique 
no casarão. Valen-
tina se desespera 
ao descobrir que 
seus bens foram 
bloqueados.

Jesus
O céu vai ficando 

cada vez mais 
escuro. Em seu 
último momento de 
vida, Jesus diz ‘Está 
consumado’. Uma 
gota de chuva cai 
do céu. Jesus fecha 
os olhos, morrendo. 
Satanás se deses-
pera ao ver que 
perdeu sua batalha. 
A terra começa a 
tremer. Longinus 
enfia uma lança no 
corpo de Jesus, 
de onde começa 
a jorrar sangue e 
água.

As Aventuras 
de Poliana

Luísa se esquiva 
do beijo e fala em 
Afonso. Salvador 
mostra um quadro 
à Glória, tentan-
do convencê-la a 
expô-lao em sua 
galeria. Ruth dá 
uma bronca em 
Lorena, Gael, Bení-
cio e Mário. Luísa 
pressiona Marcelo 
e o questiona sobre 
seus sentimentos e 
o porque de ele ter 
ficado com Débora. 
Os dois conseguem 
escapar do cami-
nhão.

 Teresa
Teresa diz a 

Arthur que o viu 
abraçado a Lúcia, e 
sabe que ele este-
ve com ela jogando 
golfe, ela arma uma 
cena de ciúmes e 
pede o divórcio. 
Aurora, desolada, 
diz ao pai que ele 
sempre esteve 
certo a respeito de 
Mariano e conta 
que eles acabam 
de terminar.

     
O resumo dos 

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

SBT, 23h15 Norbit. 
EUA. 2007. Comé-
dia. Direção: Brian 
Robbins. Com Eddie 
Murphy, Than-
die Newton. Aco-
lhido ainda bebê 
num orfanato pelo 
sr. Wong, o peque-
no Norbit ali cresce 
e se torna amigo de 
Kate até ela ser ado-
tada. Anos mais tar-
de, uma jovem pou-
co delicada escolhe 
Norbit como sua na-

morada! Mal sabia 
ele que a mal humo-
rada Rasputia, com 
toda sua vaidade e 
agressividade en-
cheria sua vida de 
tristeza. Quando a 
doce Kate retorna 
à cidade, Norbit re-
cupera a alegria do 
passado… Ao per-
ceber a mudança, 
Rasputia usa todas 
suas armas para 
manter seu casa-
mento.



www.guarulhoshoje.com.br 13terça-feira, 2 de abril de 2019

William dos Santos Nazeazeno, es-
tado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte 
e um de maio de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (21/05/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Altair Nazea-
zeno Rosa e de Elisabete Pereira dos 
Santos Rosa.
Jacqueline Marilene da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de clas-
se, nascida em São Paulo, SP no dia 
sete de outubro de mil novecentos e 
oitenta e nove (07/10/1989), residente 
e domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Marinho da 
Silva Neto e de Marilene Iraci Navarro.

Cláudio Júnio da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão encarregado de 
transportadora, nascido em Altinho, PE 
no dia seis de agosto de mil novecen-
tos e setenta e quatro (06/08/1974), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Inácio da Silva Neto e de Geraldina Ana 
da Silva.
Claudilene Lemos de Albuquerque, 
estado civil divorciada, profi ssão depila-
dora, nascida em Altinho, PE no dia dez 
de junho de mil novecentos e setenta e 
três (10/06/1973), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Mariano Lemos de Albuquerque 
e de Quitéria Maria de Jesus.

Rogerio Alves de Carvalho, estado 
civil solteiro, profi ssão contador, nas-
cido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Brasilândia), SP no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e oitenta e 
três (29/03/1983), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Antonio de Carvalho e de 
Joselita Alves dos Santos.
Roselaine Carvalho da Costa, estado 
civil divorciada, profi ssão recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e três de outubro de mil novecentos e 
setenta e nove (23/10/1979), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Eduardo 
Gonçalves da Costa e de Raquel Car-
valho da Costa.

José Hugo Candido Santos da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Recife (Reg. 
2º Distrito), PE no dia dezoito de abril 
de mil novecentos e setenta e seis 
(18/04/1976), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Elionaldo Candido da Silva e de 
Arleta Santos da Silva.
Aline Lopes da Silva, estado civil di-
vorciada, profi ssão engenheira civil, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP 
no dia vinte e nove de junho de mil no-
vecentos e oitenta e três (29/06/1983), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Idelci da 
Silva e de Euridice Lopes da Silva.

Rafael Mouta Silverio, estado civil sol-
teiro, profi ssão empresário, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quinze de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e três 
(15/02/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Ricardo Luiz Silverio e de Marcia 
da Conceição Mouta Silverio.
Monique da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em Subdis-
trito Jardim Paulista, São Paulo, SP no 
dia dezessete de agosto de mil nove-
centos e noventa e um (17/08/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Romildo 
José da Silva e de Márcia Antonio da 
Silva.

Cristiano Moura Franco, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente de controle 
de qualidade, nascido em Ilhéus (Reg. 
1º Ofício), BA no dia vinte e um de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/02/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Celso Expedito Franco e de Maria de Fá-
tima Moura dos Santos.
Tatiana Bandeira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (17/03/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Iraquitan Bandeira da 
Silva e de Josefa Maria da Silva.

Fernando dos Santos Cezar, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em Subdistrito Aclimação, 
São Paulo, SP no dia doze de março de 
mil novecentos e oitenta (12/03/1980), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jorge de 
Almeida Cezar e de Fátima Aparecida 
dos Santos Cezar.
Cristiana da Silva Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Liberda-
de), SP no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (01/06/1982), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Eloi 
de Sousa e de Erotildes Alves da Silva 
Sousa.

Renato Lima de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Seabra, BA no dia doze de julho de mil 
novecentos e oitenta e oito (12/07/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Ademar 
José de Souza e de Nali de Jesus Lima.
Keli Cristina das Dores Ramos, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de ser-
viços gerais, nascida em São Paulo, SP 
no dia dez de junho de mil novecentos 
e setenta e oito (10/06/1978), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Nelson Ramos e de 
Maria Aparecida das Dores.

Alan Luiz Felix, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de triagem, nascido 
em São Paulo (Reg. Subdistrito Tucu-
ruvi), SP no dia vinte e nove de janeiro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(29/01/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Antonio Felix e de Linda Luiz 
Barbosa.
Izabel Cristiana Dias da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de ju-
lho de mil novecentos e noventa e nove 
(26/07/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Reginaldo da Silva e de Sonia Elisabete 
Dias.

José Cicero Felix de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão carpinteiro, nasci-
do em Ribeirão (Reg. Gameleira), PE no 
dia primeiro de janeiro de mil novecen-
tos e noventa (01/01/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Manoel Galdino de 
Oliveira e de Maria Cristina Felix da Silva.
Renata Maria de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Jo-
aquim Gomes, AL no dia cinco de feve-
reiro de dois mil e um (05/02/2001), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Claudio de 
Lima e de Risonete Maria da Conceição.

Antonio Adauto de Oliveira Junior, es-
tado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de armazém, nascido em Mossoró, RN 
no dia cinco de abril de mil novecentos 
e oitenta e dois (05/04/1982), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio Adauto de Oli-
veira e de Maria Marli de Oliveira.
Jacqueline Pereira Alves, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia onze de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(11/10/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Rodrigues Alves e de Maria Pereira 
Nascimento.

Felipe Dias Moreira, estado civil sol-
teiro, profi ssão empresário, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/06/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gilmar Aparecido Dias Moreira e de Luci 
Mara de Oliveira Alves Moreira.
Thais Anatal Arantes Olímpio, estado 
civil solteira, profi ssão recepcinista, nas-
cida em Subdistrito Ipiranga, São Paulo, 
SP no dia sete de março de mil nove-
centos e noventa e quatro (07/03/1994), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Edson Aran-
tes Olímpio e de Edilene Regina Anatal 
Olímpio.

Walace Júnior Oliveira Leite, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar aeropor-
tuario, nascido em Guarulhos, SP no dia 
trinta e um de maio de mil novecentos e 
noventa e oito (31/05/1998), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Waldeilson Pereira 
Leite e de Erenice Kuniko Oliveira.
Samira Rodrigues da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
julho de dois mil e dois (17/07/2002), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Hamilton 
Hercilio Rodrigues e de Milena Santos 
da Silva.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Jose do Carmo da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão extrusor, nascido em 
Colônia Leopoldina (Reg. Ibateguara), 
AL no dia trinta de agosto de mil nove-
centos e setenta e dois (30/08/1972), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Antonio da Silva e de Maria das Dores 
da Silva.
Maria Cremilda Alves, estado civil sol-
teira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Pombos, PE no dia quatro de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(04/05/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco Secundino Alves e de 
Maria das Mercês Alves.

Ronaldo Silva dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão operador de má-
quina, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de abril de mil novecentos 
e setenta e nove (27/04/1979), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Valdomiro Ri-
beiro dos Santos e de Maria Terezinha 
da Silva.
Érika Martins Souza, estado civil divor-
ciada, profi ssão auxiliar de apoio, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (28/05/1982), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Nascimento Souza e de 
Maria do Socôrro Martins Souza.

Thiago Santos Medrado, estado civil 
solteiro, profi ssão vidraceiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e oiten-
ta e sete (25/12/1987), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Vilma Santos Medrado.
Joyce Aparecida Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de serviços ge-
rais, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de junho de mil novecentos e 
noventa (28/06/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Elias Pedro da Silva e de Ali-
ce Aparecida dos Santos da Silva.

Jonathan Valerio da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão aeroportuário, nasci-
do em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de julho de mil no-
vecentos e noventa e dois (22/07/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Marcos Alves da Silva e de Eliane Vale-
rio dos Santos.
Bruna Ferreira de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de tele-
marketing, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dezesseis de maio de mil nove-
centos e noventa e cinco (16/05/1995), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Eduardo 
Elias de Oliveira e de Fernanda Soraia 
Ferreira dos Reis Oliveira.

Henrique Júlio de Siqueira, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de setembro de mil novecentos 
e noventa e três (24/09/1993), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Caetano Julio da 
Silva e de Helena Quiteria de Siqueira.
Gabriela Bezerra dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/06/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Antonio Carlos Bezerra dos San-
tos e de Sonia Magaly Pereira da Silva.

Antonio Amaro da Costa, estado civil 
viúvo, profi ssão entregador, nascido 
em Barreiros, PE no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e sessenta 
(26/12/1960), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Josefa Maria da Conceição.
Célia Regina Mesquita, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Adamantina, SP no dia vinte 
de janeiro de mil novecentos e sessenta 
e sete (20/01/1967), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Neli de Almeida Mesquita e 
de Célia Tereza Domingues Mesquita.

Bruno Cesar Maggi, estado civil soltei-
ro, profi ssão médico, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e oito de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/09/1984), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Adevair Maggi e de Rosân-
gela Aparecida Medeiro Maggi.
Priscilla Narvaez Vendrame, estado 
civil solteira, profi ssão médica, nasci-
da em Birigui, SP no dia quatorze de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(14/05/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Valmir Antonio Vendrame e de 
Liliana Godinho Narvaez Vendrame.

Mauricio Ohnuki, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e sete de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e cinco 
(27/03/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Gilberto Coji Ohnuki e de Dalva 
Tomoko Miyazaki Ohnuki.
Jaqueline Barros da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Serra Talhada (Reg. 1º Distrito), PE 
no dia doze de abril de mil novecentos 
e oitenta e seis (12/04/1986), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Geraldo Mota da 
Silva e de Nilza Barros de Oliveira Silva.

Daniel Nelson Cruzeiro Junior, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de expe-
dição, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de maio de mil novecentos e 
oitenta (14/05/1980), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Daniel Nelson Cruzeiro e de 
Tereza Gomes Cruzeiro.
Luciete dos Santos, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
um (16/02/1981), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sebastião João dos Santos e de 
Maria de Lourdes dos Santos.

Claudio Ferreira de Moraes, estado ci-
vil divorciado, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Paulo, SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e cinquenta e 
um (01/07/1951), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Alfredo Ferreira de Moraes e de 
Josefa Francisca de Moraes.
Fabiana Pinheiro de Messias, estado 
civil divorciada, profi ssão técnica de 
segurança do trabalho, nascida em São 
Paulo (Tucuruvi), SP no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e setenta e sete 
(01/07/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Floro Pinheiro de Messias e de 
Maria do Socorro Messias.

Josué Ferreira Breves, estado civil 
solteiro, profi ssão servidor público muni-
cipal, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de abril de mil novecentos e 
oitenta e um (19/04/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Julio Claro Breves e 
de Sebastiana Ferreira Breves.
Bruna Manentti, estado civil divorciada, 
profi ssão contabilista, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(26/04/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Auro Baptista Manentti e de 
Janete Lourenço de Andrade Manentti.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Renato Souza de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão modelador, nasci-
do em Mairi, BA no dia oito de agosto 
de mil novecentos e setenta e seis 
(08/08/1976), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Porfi rio de Oliveira e de 
Silvandira Souza de Oliveira.
Cristiane Chaves Bezerra, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de máqui-
na, nascida em Iguatu (Reg. 1º Ofício), 
CE no dia seis de outubro de mil nove-
centos e oitenta e dois (06/10/1982), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Gerismar Bezerra e de Ivonete Chaves 
Bezerrra.

Paulo Rogerio Alves de Lima, estado 
civil divorciado, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Senador Pompeu, CE no dia 
dezesseis de julho de mil novecentos e 
sessenta e nove (16/07/1969), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Francisco Alves de 
Lima e de Francisca Alves de Lima.
Adriana Varela dos Santos, estado 
civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Crato, CE no dia dezesseis de agos-
to de mil novecentos e setenta e oito 
(16/08/1978), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Varela Filho e de Antonia 
Gomes Feitosa.

Renan Barone, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em Sub-
distrito Ibirapuera, São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e noventa (26/12/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Cassio 
Roberto Barone e de Silmara de Carva-
lho Barone.
Letícia Cruvinel Farah, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dez de setem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(10/09/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de William Farah e de Alice Cruvi-
nel Farah.

Bruno Leite Pereira Jorge, estado civil 
solteiro, profi ssão mecanico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de ju-
lho de mil novecentos e noventa e dois 
(27/07/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Anderson Pereira Jorge e de Maisa Me-
landa Leite.
Iolanda de Almeida Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em Jaguaquara, BA no dia dois 
de junho de mil novecentos e noventa 
(02/06/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João das Mercês Sousa e de Guiomar 
Silva de Almeida.

Lucas Magalhães Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de manuten-
ção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
oito de março de dois mil (08/03/2000), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Elizeu Cruz 
de Oliveira e de Aparecida Magalhães de 
Oliveira.
Samara da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Sento Sé (Reg. Distrito Américo), BA 
no dia três de setembro de mil novecen-
tos e noventa e oito (03/09/1998), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Marta Ferreira da 
Silva.

Elon da Silva Lima, estado civil divorcia-
do, profi ssão coordenador logístico, nas-
cido em Guadalupe, PI no dia vinte e cin-
co de junho de mil novecentos e setenta e 
oito (25/06/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Ribeiro Lima e de Maria José da 
Silva Lima.
Mayra Andrade Serrano, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quatro 
de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (04/05/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Joaquim Carlos Serrano e de Neuza 
Goes de Andrade Serrano.

Leonardo Barbosa Gonçalves, esta-
do civil solteiro, profi ssão assistente de 
RH, nascido em São Paulo (Reg. Distri-
to Itaim Paulista), SP no dia dezoito de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
oito (18/08/1998), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Gonçal-
ves Sobrinho Neto e de Janete de Jesus 
Barbosa.
Larissa Silva dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão analista de telecom, 
nascida em Subdistrito Lapa, São Pau-
lo, SP no dia vinte e quatro de janeiro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(24/01/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Deusdete Pereira dos Santos e de Ange-
la Paixão Lopes da Silva.

Jonatas de Freitas Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de fi bra otica, 
nascido em Subdistrito Ipiranga, São 
Paulo, SP no dia doze de julho de mil no-
vecentos e noventa e três (12/07/1993), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de João Nunes 
Pereira Neto e de Ruth de Freitas Neves 
Pereira.
Amanda Vieira, estado civil solteira, pro-
fi ssão inspetora de qualidade, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(23/01/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco José Vieira e de Dulce Helena 
da Silva Vieira.

William Pereira Bispo, estado civil soltei-
ro, profi ssão barbeiro, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezenove de dezembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(19/12/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Erisvaldo Amancio Bispo e de Silvana 
Aparecida Pereira da Silva.
Bruna Figueiredo Arruda, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de laborató-
rio, nascida em Guarulhos, SP no dia oito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e oito (08/02/1998), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcio Jose de Arruda e de Cris-
tiane Figueiredo da Silva.

Felipe Almice Alves, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia quinze de março de mil 
novecentos e noventa e três (15/03/1993), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Avani 
Alves e de Rosangela Almice Alves.
Débora Roncador Moreira, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezoito de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e três 
(18/02/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Nivaldo da Mata Moreira e de Rosangela 
Roncador de Oliveira Moreira.

Ramiro Pinto Piñeiro Filho, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de segurança 
do trabalho, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e três de março de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (23/03/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Ramiro Pinto 
Piñeiro e de Edna Souza de Lima Piñeiro.
Gisléia Monteiro da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo, SP no dia onze de julho 
de mil novecentos e oitenta (11/07/1980), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Monteiro 
da Silva e de Jacira Nascimento da Silva.

Lucas Antônio Nunes Cardoso, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar operacional, 
nascido em Pau dos Ferros (Reg. Riacho 
de Santana), RN no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e noventa e três 
(26/03/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Voluciano Lopes Cardoso e de Anto-
nia Nunes Fideles Cardoso.
Amanda Micaely Lima do Nascimento, 
estado civil solteira, profi ssão atendente 
de loja, nascida em São Miguel, RN no 
dia sete de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (07/09/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Cosme do 
Nascimento e de Maria de Lourdes Lima 
do Nascimento.

Marcelo Augusto Okada de Assis, es-
tado civil solteiro, profi ssão assistente 
contábil, nascido em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (25/10/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Marcelo de Assis e de Caroline Suzete 
Yumi Okada de Assis.
Gabriela Gonçalves Nunes, estado civil 
solteira, profi ssão bióloga, nascida em 
Guarulhos, SP no dia cinco de maio de mil 
novecentos e noventa e seis (05/05/1996), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Braulio 
Gonçalves Nunes e de Jacinta Magna 
Gonçalves.

Valdelino José de Lima, estado civil vi-
úvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Congonhinhas, PR no dia oito de junho 
de mil novecentos e cinquenta e nove 
(08/06/1959), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Arlindo Honório de Lima e de Maria José 
de Lima.
Luciane de Jesus Mineiro França, es-
tado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em Pinheiro, MA no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e setenta e dois 
(30/08/1972), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luciano José França e de Mariana das 
Graças Mineiro França.

Macelino Campos do Vale, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Acopiara (Reg. Distrito de Quincoê), CE 
no dia quinze de dezembro de mil nove-
centos e sessenta e oito (15/12/1968), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Raimundo Miguel 
Campos e de Raimunda Juvenal do Vale.
Josefa Paula da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Campo Grande, AL no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (30/12/1985), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Paulo da Silva Filho e de 
Josefa da Silva.

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

da Lei.

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

imprensa local.

REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS 
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166 

Bairro: Jd.

Guarulhos Sidney Pellicci 
Monteiro Faço saber que 

pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos 
exigidos pelo art.1525 do 
Código Civil Brasileiro:
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Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei.

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

imprensa local.

Marcos Aparecido da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez 
de junho de mil novecentos e setenta 
e quatro (10/06/1974), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Otavio João da Silva 
e de Margarida Quiteria da Silva.
Jesilene Maria de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de maio 
de mil novecentos e setenta e sete 
(02/05/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Geralda Maria.

Jeremias Santos Araúj o, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Mundo Novo, BA no dia quatro de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
oito (04/10/1988), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Elson França Araújo e de 
Valdete Santos Miranda.
Merinalva Santos Gomes, estado ci-
vil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Mundo Novo, BA no dia dez de ja-
neiro de mil novecentos e sessenta e 
oito (10/01/1968), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Ramos Gomes e 
de Maria Ramos Santos.

Antonio Marcos Israel, estado civil 
divorciado, profi ssão coordenador 
operacional, nascido em Subdistri-
to Nossa Senhora do , São Paulo, 
SP no dia dezoito de novembro de 
mil novecentos e sessenta e oito 
(18/11/1968), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Aquim Israel e de Maria Anun-
ciata da Silva Israel.
Camila Gonçalves do Nascimento, 
estado civil solteira, profi ssão vigi-
lante, nascida em Itapetinga (Reg. 
Guarulhos), BA no dia dois de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(02/10/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Feliciano Gonçalves Nasci-
mento e de Neusa Vieira Nascimento.

Wuelliton Muniz da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(20/04/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Marinaldo Moura da Silva e de 
Rosa Muniz de Souza.
Diana Ramos do Nascimento, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia oito 
de novembro de mil novecentos e no-
venta e oito (08/11/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Dirceu Ramos do 
Nascimento e de Edineuza Antunes do 
Nascimento.

Felipe Correia da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão coletor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
julho de mil novecentos e noventa e 
nove (26/07/1999), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Clebes Carlos da Silva e 
de Beatriz Maria Correia.
Maria Vitoria Santos Arauj o, esta-
do civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de janeiro de dois mil e um 
(18/01/2001), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Antonio de Araujo e de 
Rosemeire Aparecida dos Santos.

André Alexandre de Barros Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão atleta 
profi ssional de futebol, nascido em 
Recife (Reg. 2  ona), PE no dia vinte 
e um de março de mil novecentos e 
noventa e seis (21/03/1996), residen-
te e domiciliado em ustria, fi lho de 
André Alexandre de Barros e de Rose 
Graziella Araújo de Barros.
Bárbara Soares Barbosa, estado 
civil solteira, profi ssão jornalista, nas-
cida em Distrito Itaquera (Reg. Distrito 
Guaianases), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de dezembro de mil nove-
centos e noventa e seis (27/12/1996), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Uilliam 
Barbosa e de Fernanda Maria Soares 
Barbosa.

Andrelino da Silva Neto, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de empilhadeira, 
nascido em Serrita, PE no dia vinte e sete 
de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco (27/06/1975), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Manoel Andrelino da Silva e de 
Madalena da Silva Nascimento.
Francisca Edneide de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão agricultora, nascida 
em Cedro, PE no dia dezenove de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e um 
(19/12/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Pedro Joaquim de Araújo e de Maria do 
Socorro de Souza.

Deyvid Oliveira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia cinco 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
quatro (05/08/1994), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Derisvaldo Cardozo da Silva e de 
Genilda Joaquim de Oliveira.
Ana Claudia Pereira Rodrigues Mar-
ques, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dois de 
junho de mil novecentos e noventa e oito 
(02/06/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ivan Marques e de Priscilia Claudia Perei-
ra Rodrigues.

Rafael Rocha Matos, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia nove de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (09/01/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Adenilto Oli-
veira Matos e de Maria Marlene da Rocha 
Matos.
Michele Silva Ferreira, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Distrito 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP no 
dia trinta de janeiro de mil novecentos e 
noventa e um (30/01/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Celio Silva Ferreira e de Marcia Aparecida 
da Silva.

Felipe Pereira Moreira, estado civil soltei-
ro, profi ssão autônomo, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia quinze de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (15/01/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Milton Moreira 
e de Edma Tolentino Pereira.
Lorraine Gualberto, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
junho de mil novecentos e noventa e um 
(22/06/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Tanius Gualberto Aparecido e de Nilza 
Maria Gualberto.

Jorge Alves dos Reis da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
um (12/02/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Laurindo Pereira da Silva e de Julinda 
Alves dos Reis da Silva.
Maria Cicera Feliciano da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em União dos Palmares, AL no 
dia vinte e três de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e quatro (23/02/1994), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Felicia-
no da Silva e de Djanira Lopes Feliciano 
da Silva.

José George da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão leiturista entregador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(29/04/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Bernardo da Silva e de Noeme Elidia 
da Silva.
Valdirene Pereira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
março de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/03/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdemir Batista dos Santos e de Luzia 
Pereira.

Gilberto da Conceição, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Anadia, AL no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (23/10/1993), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Rita Maria da Conceição.
Jéssica Duarte dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão agente de proteção, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
oito (30/01/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Matias dos Santos e de Rosimei-
re Duarte.

Ulisses Lino da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão barbeiro, nascido em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Vila Nova Cacho-
eirinha), SP no dia vinte e quatro de outu-
bro de mil novecentos e noventa e quatro 
(24/10/1994), residente e domiciliado em 
Leme, SP, fi lho de Eraldo Lino da Silva e 
de Eva Firmino dos Santos Silva.
Desihe dos Santos Araúj o, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia seis de agos-
to de mil novecentos e noventa e seis 
(06/08/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luís Otávio de Jesus Araújo e de Maria 
Rita dos Santos Araújo.

Juliano Augusto de Arauj o, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Guarulhos, SP no dia trinta de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(30/05/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ozana Augusto de Araujo.
Priscila de Souza Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (20/09/1984), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Marcelo Domingos 
dos Santos e de Hermas de Lourdes de 
Souza Santos.

Daniel Torres da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de caixa, 
nascido em Subdistrito Belenzinho (Reg. 
Distrito Itaquera), São Paulo, SP no dia 
dezoito de maio de mil novecentos e 
noventa e sete (18/05/1997), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Cicero da Silva e 
de Maria Torres da Silva.
Evelyn Lopes dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e dois de janeiro de mil novecentos e 
noventa e nove (22/01/1999), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio Lopes dos San-
tos e de Elza Maria Andrade dos Santos.

Rodrigo Franco da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de proteção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e três de novembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (23/11/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Francisco Reinaldo 
da Silva e de Tereza Cristina Franco da 
Silva.
Gabriele Noemi dos Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Nazaré Paulista (Reg. 1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia vinte e um de 
março de dois mil (21/03/2000), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Messias Pereira 
dos Santos e de Aurea Alves Viana dos 
Santos.

Kaio Alexandre Furlan dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistrito 
Casa Verde), SP no dia quinze de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e nove 
(15/03/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Deolizante Batista dos Santos e de Vera 
Joana Furlan dos Santos.
Ludmylla Y allen Christofaro Caldeira, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Guarulhos, SP no dia cinco 
de novembro de mil novecentos e noven-
ta e dois (05/11/1992), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Alecxander Nocera da Cunha 
Caldeira e de Myrella Fernandes Christo-
faro Caldeira.

Jozerlan Batista da Cruz, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Jitaúna, BA no dia dezesseis de agos-
to de mil novecentos e noventa e três 
(16/08/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Carlos ilo da Cruz e de Edileuza 
Batista dos Santos.
Barbara de Jesus Santos, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Jequié (Reg. Jitaúna), BA no 
dia quatro de dezembro de mil novecen-
tos e noventa (04/12/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Luiz de Jesus Santos e 
de Maria do Carmo dos Santos.

Henrique Gomes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente comercial, 
nascido em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (25/12/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Claudio Gomes da Silva e de 
Andreia Gomes da Silva.
Gláucia Fabiana dos Santos Lira, es-
tado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida em Juazeiro do Norte (Reg. 1º 
Ofício), CE no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/01/1986), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Caeta-
no Lira e de Cícera dos Santos Lira.

Leandro de Morais Pereira, estado civil 
divorciado, profi ssão ofi cial de manuten-
ção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
trinta e um de outubro de mil novecentos 
e setenta e sete (31/10/1977), residente 
e domiciliado em neste Município, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Odete Pereira 
Mandu e de Eurides de Morais Pereira.
Fabiana D’ Alexandre Paolillo, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nasci-
da em São Paulo (Reg. Subdistrito Moó-
ca), SP no dia seis de março de mil no-
vecentos e setenta e sete (06/03/1977), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Pa-
olillo Neto e de Nair D Alexandre Paolillo.

Makoy Felipe Almeida João, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo (Reg. Subdistri-
to Santana), SP no dia dois de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(02/12/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Gilberto João e de Maisa Felipe 
de Almeida.
Thamyres da Silva Salew ski, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e três de mar-
ço de mil novecentos e noventa e dois 
(23/03/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vagner Gonçalves Sale ski e de Giovan-
na Pereira da Silva.

Guilherme de Souza Andrade, estado 
civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Guarulhos, SP no 
dia doze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito (12/01/1998), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Luiz Carlos de Andrade 
e de Marilza de Andrade Souza.
Thais Ferreira, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em 
Guarulhos, SP no dia três de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(03/12/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Adilson Ferreira e de Regina Aparecida 
Arcanjo.

Felipe Rafael de Oliveira Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP 
no dia treze de setembro de mil nove-
centos e noventa e três (13/09/1993), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Lauderi Rafael de Souza e de 
Rosilda Julia de Oliveira.
Renata Cristina de Souza Ferreira, es-
tado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e quatro (20/02/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Emerson Brito Ferreira e de 
Iraneide André de Souza Ferreira.

Fábio Soares Leite, estado civil solteiro, 
profi ssão açougueiro, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezessete de maio de mil 
novecentos e oitenta e dois (17/05/1982), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Maria de 
Lourdes Soares Leite.
Danielle Araúj o Vieira, estado civil sol-
teira, profi ssão balconista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (28/12/1989), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Elias Vieira Silva e de Maria José 
Araújo Silva.

Eduardo de Moraes Leibholz, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de infra-
estrutura, nascido em Francisco Morato, 
SP no dia vinte e um de setembro de mil 
novecentos e noventa (21/09/1990), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Claudio Silva Lei-
bholz e de Gedalva Aparecida de Moraes 
Leibholz.
Helena Claudia Gomes, estado civil di-
vorciada, profi ssão empresária, nascida 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia trinta e um de julho de mil nove-
centos e setenta e quatro (31/07/1974), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Francisco Gomes e de Maria de Novais 
Gomes.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Jorge de Souza Lima Filho, estado ci-
vil solteiro, profi ssão funcionário público 
estadual, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e quatro (18/08/1984), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jorge de Souza 
Lima e de Magali Ledier Pestana Lima.
Stephanie de Meireles Silva, estado 
civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e três de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (23/01/1987), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edivaldo Silva 
da Cruz e de Elisabete Cassemiro Silva.

Wellington Devita, estado civil soltei-
ro, profi ssão empresário, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dois de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(02/11/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Donizeti Devita e de 
Maria Aparecida da Silva Devita.
Adaís Maélli Bordim, estado civil sol-
teira, profi ssão administradora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia oito de agos-
to de mil novecentos e oitenta e cinco 
(08/08/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Derli Bordim e de Neuza 
Bordim.

José Carlos da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão tecelão, nascido em 
Distrito Itaquera, São Paulo, SP no dia 
primeiro de abril de mil novecentos e 
setenta e um (01/04/1971), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Roldão da Silva 
e de Hilda Pratas dos Santos da Silva.
Maria de Fátima dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Juazeiro do Norte, CE no dia dezes-
sete de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e quatro (17/02/1974), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Felix 
dos Santos e de Terezinha Maria dos 
Santos.

Raphael Mesquita Jardim, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, São Paulo, 
SP no dia dois de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e três (02/09/1983), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Wilmar Assiere Jardim e de 
Maria Cicera Alves de Mesquita Jardim.
Camila Aparecida Sotero Grangeiro, 
estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três 
de novembro de mil novecentos e no-
venta e cinco (03/11/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Agostinho Aldo Ta-
vares Grangeiro e de Eliane Sotero dos 
Santos Grangeiro.

Emerson Luis Joaquim, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Pontal, SP no dia dezenove de no-
vembro de mil novecentos e sessenta 
e oito (19/11/1968), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Arnaldo José Joaquim e de 
Maria Luisa Pereira Joaquim.
Anamar Pereira, estado civil divorcia-
da, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo, SP no dia cinco de março 
de mil novecentos e setenta e dois 
(05/03/1972), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sinval Severino Pereira e de 
Clotilde do Carmo Cruz Pereira.

Karen Eloisa Caetano de Souza, es-
tado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Distrito Itaim Paulista, São 
Paulo, SP no dia vinte e um de abril 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(21/04/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Celina Caetano de Souza.
Idalina Mariana da Silva, estado ci-
vil divorciada, profi ssão técnica de TI, 
nascida em Palmares, PE no dia quatro 
de março de mil novecentos e oitenta e 
quatro (04/03/1984), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Maria Dulcineia da Silva 
Menezes.

Leonardo Della Valentina Barbosa, 
estado civil solteiro, profi ssão fi scal 
de obras, nascido em Subdistrito Bela 
Vista, São Paulo, SP no dia sete de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e nove 
(07/06/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Antonio Barbosa Neto e de Maria 
Aparecida Della Valentina Barbosa.
Vania Patricia Z avitoski Cardoso, 
estado civil divorciada, profi ssão este-
ticista, nascida em Umuarama, PR no 
dia cinco de junho de mil novecentos e 
oitenta e três (05/06/1983), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Valdecir Francisco Cardoso e de Maria 
Aparecida Cardoso.

Adeilson Antonio dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Mauá, SP no dia seis de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(06/04/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Adilson Antonio dos Santos e 
de Neli Aparecida Cassiano dos Santos.
Camila de Santana Ferreira, estado 
civil solteira, profi ssão controladora de 
acesso, nascida em Subdistrito Tatua-
pé, São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (26/11/1995), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Noel Alves Ferreira e de Ma-
ria Leide de Santana Ferreira.

Paulo Henrique Tamburús, estado civil 
solteiro, profi ssão músico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quinze de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/03/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Carlos Tamburús e de Elizabeth 
de Jesus Tamburús.
Sonia Cristina Ferreira Martins, estado 
civil solteira, profi ssão analista comercial, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, São 
Paulo, SP no dia três de novembro de mil 
novecentos e oitenta (03/11/1980), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Reinaldo Ferreira 
Martins e de Ines Cristina de Souza.

Gabriel Bezerra Albano de Souza, es-
tado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Guarulhos, SP no dia onze de 
abril de mil novecentos e noventa e seis 
(11/04/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rubens Albano de Souza e de Severina 
Bezerra da Silva.
Ana Caroline Ramos Daniel, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(14/09/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Joaquim Pinto Daniel e de Marlene San-
tos Ramos.

Luccas Viníccius Licarião de Moraes, 
estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Diadema, SP no 
dia treze de março de mil novecentos e 
noventa e quatro (13/03/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Edvor Augusto de 
Moraes e de Ruth Maria Lopes Licarião 
de Moraes.
Audrey Rischtter Andrada, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg. Tucuruvi), SP no dia quatro 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e oito (04/09/1998), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jorge Alberto de Oliveira Andrada 
e de Luiza Helena Lara Rischtter. 

Eric da Silva Freitas, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de courier, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, São Paulo, SP 
no dia vinte e três de junho de mil nove-
centos e noventa e três (23/06/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Wladir Mantovani 
de Freitas e de Maria Aparecida da Silva 
Freitas.
Aline Francine Lins da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Cerqueira César, 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de ju-
lho de mil novecentos e noventa e cinco 
(28/07/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jose Walter Lins da Silva e de Denise a-
vier Carlos da Silva.

Bruno Vitor Oliveira dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário público 
municipal, nascido em Guarulhos, SP no 
dia seis de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (06/01/1988), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Wilson Roberto dos Santos e 
de Nice Oliveira dos Santos.
Vanessa Wardani Aguiar, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Subdistrito Consolação, São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (26/05/1992), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Isac Jbelle Aguiar e de 
Dunia Wardani Aguiar.
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 Desejável conhecimento em im-
pressoras, salário a combinar, 
benefícios e vale transporte. 
F:2408-5297 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA/ VILA RIO 
 2 comô, próx. Mercado Sonda 
R$450,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

 JARDIM NOVO PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
3cmd, c/ garagem R$ 630,00 
F:2468-9271 / 99976-9738 

 VENDE-SE 

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

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

 SOBRADO JD ADRIANA 
 2dorms, cond fechado, 2vg co-
berta, arm. coz. R$260Mil ac. fi -
nan tr c/mauro F:99719-5160 

 SERVIÇOS 
 FESTAS 

 BINHO LOCAÇÕES 
 Aluguel de brinquedos, decora-
ções e mesas. F:98558-9059 

 RELAX 

 RAINHA DA BATERIA 
 Morena linda, rainha da bateria e 
completa F:94295-5756 

 LOVE GIRLS DRINKS 
 Um bar diferente c/ lindas girls.
Show todas as sextas as 22hs. 
F:2488-6966/ 94295-5756 me 
add  

 SERVIÇOS 

 MULT REDES 
 Especializada em redes de prote-
ção. Faça orçamento s/ compro-
misso. F:95116-3301/ 2451-2519 

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

     

   

de linhaClassifi cados

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215
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Marcelo Soares Escobar, estado civil sol-
teiro, profi ssão aeroviário, nascido em Rio 
de Janeiro (Reg. 2º Distrito de Nilópolis), 
RJ no dia vinte e oito de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (28/02/1982), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Manuel Cami-
lo Escobar e de Eliene de Fatima Soares 
Escobar.
Stéfani da Silveira Barê a, estado civil 
solteira, profi ssão aeroviária, nascida em 
Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP no dia 
treze de maio de mil novecentos e oitenta e 
nove (13/05/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Davidson Barêa e de Marisa da Silveira 
Barêa.

Vitor Afonso Gonçalves, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta e um de de-
zembro de mil novecentos e noventa e seis 
(31/12/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Eduardo Vilar Gonçalves e de Monica Maria 
dos Santos Gonçalves.
Amanda Lourenço de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quinze de no-
vembro de mil novecentos e noventa e oito 
(15/11/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Genivaldo Lourenço dos Santos e de Luci-
mara de Souza Oliveira.

Flávio Alexandre Gioia Celeste, estado 
civil solteiro, profi ssão diretor de ensino, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (13/12/1984), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Roberto Tobias Celeste e de Maria Apareci-
da Gioia Celeste.
Caroline Leal Fernandes, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
junho de mil novecentos e noventa e dois 
(25/06/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carlos Augusto Bispo Fernandes e de Mag-
nolia Leal de Jesus Fernandes.

Roberto Carlos dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Bataguassu (Reg. Presidente Epitacio-SP), 
MS no dia trinta de agosto de mil novecen-
tos e sessenta e sete (30/08/1967), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de João Pedro dos Santos e 
de Ana Maria da Conceição.
Risomar Franco de Alencar, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Araripina (Reg. Jaicós-PI), PE no dia vinte 
e oito de dezembro de mil novecentos e se-
tenta e seis (28/12/1976), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco Antônio de Alencar e de 
Luzinete Franco de Alencar.

Gabriel Santos Pan, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em São Pau-
lo (Reg. Subdistrito Jabaquara), SP no dia 
onze de abril de mil novecentos e oitenta e 
nove (11/04/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Wagner Fernandes Pan e de Edineide 
Nascimento dos Santos.
Érika Rangel Pinto, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em Subdis-
trito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia trinta e 
um de julho de mil novecentos e oitenta e 
seis (31/07/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Vilson Roberto Pinto e de Silmara Ran-
gel Claro Pinto.

Vinicius Vallim Sacramento, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e quatro (06/05/1984), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Oslair Martins Sa-
cramento e de Rosana Vallim Sacramento.

anne e  e s  an nna  estado ci-
vil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida 
em São Paulo (Reg. 1º Subdistrito de Gua-
rulhos), SP no dia vinte e sete de março de 
mil novecentos e noventa (27/03/1990), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Douglas Sant Anna 
e de Susan Hett  eisch Sant Anna.

Itamar Macedo da Rocha, estado civil 
divorciado, profi ssão sargento reformado, 
nascido em Maceió, AL no dia seis de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (06/02/1965), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Manoel Bezerra da Rocha e de 
Maria Salete de Macedo da Rocha.
Sueli de Oliveira Franco, estado civil sol-
teira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia oito de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e oito (08/02/1968), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Severino Mariano 
Franco e de Adelaide de Oliveira Franco.

Rafael de Sá Ribeiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão açougueiro, nascido em 
Espinosa, MG no dia vinte e um de ju-
nho de mil novecentos e noventa e um 
(21/06/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Silvio Ribeiro de Jesus e de Eldes Adelicia 
de Sá Ribeiro.
Gabriela Silva dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Vila Maria), 
SP no dia vinte e um de abril de mil nove-
centos e noventa e quatro (21/04/1994), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcos 
Antonio Ferreira dos Santos e de Rita de 
Cassia Marques da Silva.

Roger dos Santos Ferreira, estado civil 
solteiro, profi ssão microempresário, nas-
cido em São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de junho de mil novecentos e oitenta e um 
(28/06/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mario Sergio Silva Sampaio Ferreira e de 
Jane Aparecida dos Santos Ferreira.
Elisâ ngela Miranda, estado civil sol-
teira, profi ssão enfermeira, nascida em 
São Caetano do Sul, SP no dia onze de 
agosto de mil novecentos e setenta e oito 
(11/08/1978), residente e domiciliada em 
São Caetano do Sul, SP, fi lha de Getulio 
Miranda e de enaide da Silva Miranda.

Mario Pereira Junior, estado civil sol-
teiro, profi ssão técnico em radiologia, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de dezembro de mil novecentos e 
setenta e sete (24/12/1977), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Mario Pereira e de Hilda 
Alice Pereira.
Jeniffer Francelino, estado civil divorcia-
da, profi ssão cuidadora, nascida em São 
Paulo, SP no dia treze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito (13/08/1988), 
residente e domiciliada em 2º Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Sebastião 
Francelino e de Maria de Lourdes Santos 
Francelino.

José Sobrinho Lopes de Oliveira, esta-
do civil solteiro, profi ssão eletricista, nas-
cido em Ibipitanga, BA no dia quatro de 
abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(04/04/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel Lopes de Oliveira e de Maria Glo-
ria Neta Oliveira.
Tatiana Almeida Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Ibipi-
tanga, BA no dia dez de novembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (10/11/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco 
Pereira dos Santos e de Ana Morezia de 
Almeida dos Santos.

Nathan Caetano da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão designer, nascido em 
Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP no 
dia trinta de março de mil novecentos e 
noventa e um (30/03/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Flávio da Silva e de 
Deise Mara Caetano da Silva.
Fernanda Oliveira de Farias, estado ci-
vil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Butantã, São Paulo, SP 
no dia dezesseis de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e dois (16/12/1992), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco da Silva Farias e de 
Maria Célia da Silva Oliveira.

Júnior Ferraz Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão conferente, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (02/12/1993), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Edilson Gal-
dino Silva e de Sonia Aparecida Ferraz 
Silva.
Rafaela Gusmão de Sena, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos (Reg. Subdistrito 
Cangaiba-SP), SP no dia dezenove de 
março de mil novecentos e noventa e 
sete (19/03/1997), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Andre Rafael 
de Sena e de Joseane Gusmão Almeida 
de S ena

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei.

Lavro o presente para 
ser afi xado no er o 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local.
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REALIZAÇÃO

GUARULHOS
TEATRO ADAM ASTOR

DOMINGO 15H
14 DE ABRIL

BILHETERIAEXPRESS.COMCOMPRE ONLINE
GARANTA SEU INGRESSO

você acabou de ganhar
 30% DE DESCONTO VÁLIDO  SOBRE O

VALOR DA INTEIRA

PONTOS
DE VENDA
JOPACAR

2402-2929

STELLA MARIS
ÓTICA E FÁBRICA

2421-0896

ADMITE
PCD (Pessoas com deficiência)

Os interessados devem enviar o currículo para 
selecao@campodosouros.com.br 

 ou deixar na portaria da empresa localizada no 
endereço: Rua Monte Carlo, 88
Jd. Bela Vista – Guarulhos, SP

Extravio
I nf ormo a perda ou  ext ravio 
dos talõ es sé rie A  do nº 1  ao 
2 5 0  e 2 5 1  ao 5 0 0  e o livro 
modelo 5 1  nº 1 , ref erente a 
inscriçã o de au tô nomo como 
prestador de serviços em in-
f ormá tica a pref eitu ra de G u a-
ru lh os de H enriq u e M artins 
C ru z,  C pf   2 7 6 . 6 0 6 . 3 8 8 -9 0  
- R G  2 9 . 7 3 4 . 1 4 4 -3 , casado, 
atu almente S ocorrista desde 
0 1 / 0 8 / 2 0 1 7 , residente à  ru a 
M anoel dos S antos F ilh o, 1 9 2  
- Jd  C u mb ica - G u aru lh os-S p

EDITAL DE CONVOCAÇ Ã O
 

S indicato dos E mpreg ados em R ef eiçõ es C oletivas de G u aru lh os 
- Edital de Convocação  - Pelo presente edital ficam convocados 
todos os trab alh adores da categ oria ( R ef eiçõ es C oletivas, C ozi -
nh as I ndu striais e R estau rantes I ndu striais, R ef eiçõ es T ransporta-
das) , associados ou  nã o, em pleno g ozo  de seu s direitos sindicais, 
a participarem da A ssemb leia G eral E xt raordiná ria a ser realiza da 
no dia 1 0 / 0 4 / 2 0 1 9  à s 1 6 h 0 0 min em primeira convocaçã o, com 
q u ó ru m leg al, conf orme estatu to social da entidade e as 1 7 h 0 0 min 
em seg u nda e ú ltima ch amada, com q u alq u er nú mero de presen-
tes.  O  ato será  realiza do na sede da entidade à  R u a M aria de 
C astro M esq u ita, 8 7 , C entro, G u aru lh os, q u e tratará  da seg u inte 
ordem do dia:  a)  leitu ra, discu ssã o e aprovaçã o da ata da assem-
b leia anterior;  b )  elab oraçã o, discu ssã o e aprovaçã o das clá u su -
las q u e comporã o a pau ta de reivindicaçã o a ser encaminh ada ao 
sindicato patronal com vistas à  data b ase Ju nh o/ 2 0 1 9 ;  c)  D iscu s-
sã o e aprovaçã o do percentu al de desconto da M E N S A L I D A D E  
A S S O C I A T I V A  para os só cios, a ser ef etu ado atravé s de desconto 
em f olh a de pag amento dos empreg ados e posterior repasse à  
esta entidade sindical;  d)  discu ssã o e delib eraçã o de propostas 
relativas à  C ontrib u içã o C onf ederativa, de acordo com o inciso I V  
do capu t do art.  8 º  da C onstitu içã o F ederal a ser ef etu ada atravé s 
de desconto em f olh a de pag amento dos empreg ados e posterior 
repasse à  esta entidade sindical;  d)  deleg açã o ou  nã o de pode-
res a diretoria da entidade para neg ociaçõ es e, caso necessá rio 
instau rar processos administrativos e/ ou  ju diciais ( instau raçã o de 
dissí dio coletivo)  ju nto ao T rib u nal R eg ional do T rab alh o da 2 a 
R eg iã o, S ã o P au lo, 0 2  de ab ril de 2 0 1 9  - C í cero F irmino da S ilva 
- D iretor P residente.
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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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