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Projeto de lei quer instituir 
28 de agosto como o Dia 
dos Mamonas Assassinas

PRESIDENTE: O líder do governo e primeiro vice, Eduardo Carneiro (PSB), assumirá a 
presidência da Câmara Municipal de Guarulhos pelos próximos 15 dias
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A Prefeitura de Guarulhos protocolou na 2ª Vara da Fazenda Pública uma medida cautelar de produção antecipada de provas 
para apurar as causas do deslocamento de solo no aterro sanitário do Cabuçu, no fi nal do ano passado

Guti vai à Justiça para apurar 
incidente no aterro sanitário
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Cervejaria Ambev abre vagas de estágio na unidade de Guarulhos
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No sufoco, Corinthians derrota o 
Santos nos pênaltis e fará a fi nal 
do Paulistão contra o São Paulo

Prefeitura entrega novo retorno na 
avenida Paulo Faccini, facilitando 
acesso da região central à Dutra
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Cristiano Medina da Rocha
Advogado criminalista
E-mail: cris.medina.rocha@gmail.com
Tel. 2409-7950

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Vítima do Exército

Luciana Nogueira, esposa do músico Evaldo dos Santos Rosa, morto no domingo, 7, 
durante uma ação do Exército na região da Vila Militar, na zona norte do Rio de Janeiro, 
se emociona. O carro em que a vítima estava com a família foi atingido por mais 80 tiros 
de fuzil durante abordagem. Dez militares foram presos nesta segunda-feira (8)

22º

21º

16º

17º

20%

50%

Amanhã

Hoje

10. Abr

09. Abr

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

TEMPESTADES

PANCADAS DE 
CHUVA

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° 2140
06/04/2019
17 - 20 - 26 - 36 - 42 - 54

 
Lotofácil
Concurso n° 1797
05/04/2019 
03 - 05 - 06 - 07 - 09
10 - 11 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1957 
02/04/2019
08 - 11 - 12 - 19 - 33
35 - 38 - 45 - 46 - 53
57 - 59 - 61 - 64 - 82
83 - 89 - 92 - 93 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1923
06/04/2019
Primeiro sorteio 
04 - 07 - 29 - 35 - 39 - 47
Segundo sorteio
07 - 08 - 18 - 25 - 30 - 45

Federal
Extração n° 05377
06/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   62522          500.000,00
2º  96937             27.000,00 
3º  27605            24.000,00
4º  82442             19.000,00
5º  26420                18.171,00

Os crimes fiscais e o
pagamento de débito

Nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) tem entendido reiteradamente ser pos-
sível a extinção da punibilidade em inquéritos 
policiais e em ações penais sobre crimes tribu-
tários quando o investigado realiza o pagamen-
to do débito fiscal. A previsão da extinção da 
punibilidade nesses casos se encontra na Lei nº 
9.964/00, que instituiu o Programa de Recupe-
ração Fiscal, sendo que referido diploma legal 
estabelece a extinção quando é pago integral-
mente o débito tributário antes do Recebimento 
da Denúncia. 

Isso significa que a pessoa que se vê investi-
gada por crimes fiscais tem a possibilidade de 
efetuar o adimplemento do débito antes que a 
denúncia seja recebida pelo Juiz competente. 
Trata-se de uma oportunidade legal para que o 
maior objetivo do fisco, que é o recolhimento dos 
tributos que lhe são devidos, seja alcançado, sem 
que o devedor seja processado criminalmente. 

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça tem 
ampliado o alcance da previsão normativa, aplican-
do o permissivo para qualquer momento processu-
al, mesmo após o recebimento da denúncia. 

No julgamento do Habeas Corpus nº 362.478/
SP, pela Quinta Turma, de relatoria do Ministro 
Jorge Mussi, entendeu o STJ que com o advento 
da Lei nº 10.684/03, deixou de haver um crité-
rio temporal para que fosse declarada a extin-
ção da punibilidade nos casos de pagamento 
de dívida tributária. O entendimento da Corte 
Superior deixa de forma clara que não cabe ao 
Judiciário inserir um marco temporal para a pos-
sibilidade de extinção da punibilidade, sendo 
atribuição do Poder Legislativo a criação de re-
quisitos para tanto. 

Referido entendimento amplia as hipóteses 
até mesmo para o reconhecimento da extinção 
após o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória, ou seja, quando não couber mais 
recurso e o acusado decidir efetuar o pagamen-
to do débito fiscal, não poderá mais ser punido 
criminalmente pelo Estado. 

Por exemplo, caso um empresário tiver sido 
processado por sonegação fiscal e condenado, 
sem mais cabimento de recursos, poderá dei-
xar de ser preso ou obrigado a cumprir penas 
restritivas de direito caso efetue o pagamento 
de todo o valor pelo qual é acusado de sonegar 
impostos. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Jus-
tiça significa um avanço em política criminal no 
país, sendo que busca-se evitar o efetivo preju-
ízo ao Erário e garantir o ressarcimento aos co-
fres públicos, sem, contudo, punir por meio do 
Direito Penal aquele que, em tese, transgrediu 
a lei e voluntariamente pagou a dívida tributária 
decorrente da infração.  
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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

Prefeitura protocola medida cautelar na 
Justiça para apurar incidente no aterro 

A Prefeitura de Guarulhos 
protocolou na 2ª Vara da 
Fazenda Pública uma medida 
cautelar para produção ante-
cipada de provas para apurar 
as causas do deslocamento 
de solo no aterro sanitário 
do Cabuçu, no fi nal do ano 
passado. A administração 
municipal informou que está 
no aguardo da designação 
de dia e horário para a reali-
zação de uma perícia judicial 
no local.

A medida cautelar se 
assemelha a um pedido de 
investigação e que poderá 
afastar a prefeitura de supos-
tas acusações de omissão 
ou prevaricação, no caso do 
incidente. 

O aterro sanitário do Ca-
buçu ainda está interditado 
para a disposição de resí-
duos, portanto a prefeitura 
informou em nota ao HOJE 
que “técnicos especializados 
continuam a realizar manu-
tenção e monitoramento 
hídrico, geotécnico e da falta 
local, conforme determinação 

da Cetesb, além da pulveriza-
ção para evitar dispersão de 
odores”.

Na semana passada, 
uma comissão de vereado-
res da Câmara Municipal 
realizou uma vistoria na área 
e recebeu da prefeitura 
informações sobre o que foi 
feito desde que ocorreu o 
deslocamento de solo. 

“A Prefeitura contratou uma 

empresa com alto grau de 
expertise e de elevada ca-
pacitação técnica para a reali-
zação de uma retroanálise do 
desmoronamento. Durante 
este trabalho, estão sendo 
observadas informações re-
lacionadas a dados técnicos, 
monitoramento, licenças e 
operação. Somente após 
esta ação, haverá a elabo-
ração do laudo preliminar 

que determinará as medi-
das emergenciais a serem 
tomadas para solucionar o 
problema na área do aterro 
atingida”, informou.

Segundo a gestão Guti, ain-
da não existe previsão para 
a normalização da operação 
do aterro, pois isso “depende 
de inúmeros e complexos 
fatores, o que no momento 
impossibilita tal previsão”.
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A Cervejaria Ambev, 
dona de marcas como 
Skol, Brahma e Budweiser, 
está com inscrições aber-
tas para o Programa de 
Estágio 2019. O processo 
seletivo busca jovens uni-
versitários de todo o país, 
de diversos cursos de 
graduação e instituições 
de ensino, que tenham 
vontade de empreender e 
crescer na carreira. 

Os candidatos devem 
integrar as turmas com 
formação prevista até 
o primeiro semestre de 
2021. O estágio tem 
duração de até dois anos, 
as vagas são disponibiliza-
das em todos os estados 
e em praticamente todas 
as áreas da Cervejaria 
Ambev. As inscrições es-
tão abertas até o dia 5 de 
maio e podem ser feitas 
pelo site www.estagioam-
bev.com.br.

Na unidade de Guarulhos 
também existem vagas, 
porém, a Ambev não divul-
gou o número de vagas e 

também em quais áreas. 
Os aprovados no programa 
podem integrar também a 
Liga de Estagiários da Cer-
vejaria Ambev, uma inicia-
tiva gerida pelos próprios 
estudantes, que tem o 
objetivo de desenvolver o 
potencial total de cada um, 
por meio do envolvimento 
em projetos de impacto 
no negócio. A Liga é uma 
organização baseada no 
modelo de Empresa Júnior, 
para promover a autono-
mia, gestão, desenvolvi-
mento e aprendizado dos 
ingressantes durante todo 
o programa.

Outro diferencial para os 
estagiários da Cervejaria 
Ambev é autonomia que o 
programa oferece: nele, os 
universitários têm a opor-
tunidade de desenvolve-
rem projetos individuais 
em suas áreas de atuação, 
com acompanhamento da 
liderança e intensa troca 
de conhecimento entre 
os outros profi ssionais de 
seus times.

Cervejaria Ambev tem vagas 
abertas de estágio em Guarulhos
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Poupatempo aposta na tecnologia 
para ampliar eficácia dos serviços
Antônio Boaventura

O superintendente do 
programa Poupatempo, 
Ernesto Neto, informou em 
entrevista exclusiva ao HOJE 
nesta segunda-feira (8), na 
unidade Guarulhos, localizada 
no Shopping Internacional, 
que a proposta do projeto é 
apostar na tecnologia para 
ampliar a efi cácia dos serviços 
oferecidos. 

A unidade na cidade obteve 
avaliação positiva de seu 
atendimento por 98% de seus 
usuários, em pesquisa realiza-
da pela Prodesp. 

“As pessoas podem usar 
os totens com seus serviços, 
inclusive nos dias em que o 
Poupatempo está fechado, 
e pode ser resolvido tudo ali 
no autosserviço. Isso nos dá 
muito orgulho. E com certeza, 
eu procuraria o Poupatempo 
por que tenho certeza de que 
seria bem atendido e ter o 
meu problema resolvido sem 
burocracia”, observou Neto. 

A ferramenta Pin Pad é uma 
das apostas do programa 
para melhoria no atendimen-
to da rede bancária interna. 
Neto entende que o estímulo 
ao uso deste aparato pode 
representar agilidade e 
segurança ao usuário, que em 
muitas oportunidades opta 
por sacar o dinheiro sufi cien-
te para pagar as taxas dos 
serviços solicitados e depois 
retornar ao posto para con-

cluir a operação fi nanceira. 
“Nós temos aqui o banco 

para pagamento dos serviços, 
mas estamos fazendo o apelo 
para que as pessoas utilizem 
o cartão de débito. Os nossos 
postos de atendimento tem 
o Pin Pad para que o usuário 
deixe de pegar a fi la sem a 
necessidade de ir ao banco. 
Além do mais, é uma questão 
de segurança. Muitas pessoas 
vão até o banco sacar o 

dinheiro para fazer os paga-
mentos”, disse o gestor. 

Entretanto, os serviços ofer-
tados pela internet também 
estão entre as prioridades do 
programa, além dos serviços 
disponibilizados através das 
estruturas de autosserviço. Na 
rede mundial de computado-
res, o Poupatempo tem como 
objetivo incentivar o agenda-
mento dos serviços prestados 
ao cidadão.
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O GRU Guarulhos fez 
nesta segunda-feira 
(8), no lendário estádio 
Conde Rodolfo Crespi, 
na rua Javari, em São 
Paulo, sua estreia no 
Campeonato Paulis-
ta da Quarta Divisão 
diante do Barcelona. 
No entanto, a partida 
válida pelo grupo 6 da 
competição estadual 
terminou com o empa-
te em 0 a 0. 

Com o resultado 
obtido longe de seus 
domínios, o Índio gua-
rulhense conquistou 
seu primeiro ponto na 
tabela de classificação 
daquela chave. 

Classificam-se para a 
próxima fase os quatro 
primeiros colocados 
de cada grupo.

Reforço da equi-
pe azul e branca de 
Guarulhos para esta 

temporada, o meia Ar-
thur Contrera entende 
que o time do técnico 
Edu Miranda fez uma 
boa partida e mere-
cia deixar o bairro da 
zona leste paulistana 
com os três pontos na 
bagagem. 

Ele também prevê 
evolução da equipe ao 
longo do Paulistão da 
Quarta Divisão. 

Com um ponto con-
quistado em um jogo 
realizado pelo Grupo 
6 do Campeonato 
Paulista da Quarta 
Divisão, o GRU Gua-
rulhos volta a campo 
no próximo domingo 
(14), às 10h, no estádio 
Antônio Soares de Oli-
veira, em Guarulhos, 
ara encarar o Grêmio 
Mauaense. A torcida 
promete comparecer 
em peso. (A.B.)

O líder do governo 
na Câmara, vereador 
Eduardo Carneiro (PSB), 
preside nesta terça-feira 
(9) sua primeira sessão 
nesta legislatura. Carneiro, 
primeiro vice-presidente 
do Legislativo, assume a 
cadeira do Professor Jesus 
(sem partido), que solicitou 
licença do cargo na última 
sexta-feira (5). 

“Assumimos por 15 dias 
por ser o primeiro vice 

e não muda em nada. 
Vamos seguir com o 
trabalho que Jesus vem 
desempenhando, até por 
que a gente tem ajudado 
muito o presidente na sua 
administração”, observou o 
parlamentar. “É um prazer 
em ser presidente de uma 
das maiores Câmaras do 
país”, disse.

De acordo com informa-
ções obtidas pelo HOJE e 
confi rmada por sua asses-

soria parlamentar, Jesus 
solicitou a licença de 15 
dias para tratar de assuntos 
particulares neste período.

Com a ausência de Jesus 
no parlamento, o Legislati-
vo terá algumas mudanças 
em suas cadeiras. En-
quanto Carneiro assume 
a presidência, o vereador 
suplente Pastor Cristian 
Silva (DEM) ocupa a vaga 
deixada pelo presidente 
neste período. (A.B.)

 A Câmara Municipal 
articula um movimento para 
que o site da prefeitura 
possa publicar o mapa da 
violência contra mulheres 
na cidade. O primeiro passo 
foi a aprovação do projeto 
da vereadora Carol Ribeiro 
(MDB) na comissão de Se-
gurança Pública. Entretanto, 
a proposta ainda deve 
passar pela autorização do 
presidente do Legislativo 
para que conste na pauta 
de trabalhos.

Em fevereiro deste ano, 
a prefeitura, por meio da 
Subsecretaria de Políticas 
para as Mulheres, vincula-
da à Secretaria de Direitos 
Humanos, recebeu dados 
atualizados da Secretaria de 
Segurança Pública do Esta-
do de São Paulo (SSP) refe-
rente ao Mapa da Violência 
contra a Mulher em 2018. Os 
bairros Pimentas, Bonsuces-
so e São João registram o 
maior índice de violência.

De acordo com os dados, 
o Pimentas é a região com 

maior número de estupros 
em Guarulhos, onde foram 
registrados, no ano passado, 
50 casos; seguido pela re-
gião do Bonsucesso com 39. 
Já no número de homicídios 
contra a mulher, os bairros 
do Jardim São João e Cum-
bica, lideram com 11 mortes, 
seguido pelo Cabuçu com 
nove e Pimentas, com oito.

“Acredito ser necessário 
que o munícipio se mante-
nha em alerta e disponibilize 
o acesso a informação, para 
que qualquer cidadão tenha 
acesso a esses números 

alarmantes de violência con-
tra a mulher no município 
e assim tentar combatê-lo”, 
declarou a vereadora Carol 
Ribeiro, autora do projeto. 

Segundo a SSP, dos sete 
tipos de crimes apurados no 
Mapa da Violência houve 
ligeira redução em relação à 
Violação de Domicílio e Da-
nos. Os demais continuam 
em elevação, com destaque 
para o Crime de Estupro 
(tentado / consumado) com 
elevada acentuação de mais 
de 21 %, apontando 352 
casos no ano de 2018. (A.B.)

GRU Guarulhos empata sem 
gols com o Barcelona de 
SP na estreia do Paulista

Carneiro assume presidência da 
Câmara pelos próximos 15 dias

Mapa da violência contra mulher 
pode constar no site da prefeitura
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Na fila
O presidente Jesus (sem partido) solicitou 15 

dias de licença particular, sem remuneração. 
Em seu lugar assumirá na Câmara o terceiro 
suplente do DEM, Pastor Cristian. O 1º suplen-
te, Paulo Capivara, foi expulso. O 2º suplente, 
Daniel Soares, foi eleito deputado estadual…

A conferir
Há expectativa se Paulo Sérgio Rodrigues Alves, o 

“Capivara”, irá tentar liminar para tomar posse hoje no 
lugar de Pastor Cristian. Capivara nunca aceitou a expul-
são determinada pelo deputado federal Eli Corrêa Filho, 
presidente dos democratas guarus…

Teoria à Prática
Na teoria, quem deve comandar a sessão hoje é 0 1º 

vice-presidente, Eduardo Carneiro  (PSB). Na prática, o 2º 
vice, Eduardo Barreto (PCdoB) deverá tocar os trabalhos..

Cinco estrelas
Perceptível o vereador Rafa Zampronio (PSB) é um dos 

mais bem atendidos pelo prefeito Guti (PSB)...

Messiânico
O presidente do Sindicato dos Químicos, Toninho 

Silvan, converteu-se à Universal. Piada que circula entre 
sindicalistas: o líder da Igreja, Edir Macedo, que se cuide…

Desembestado
Embora o prefeito Guti (PSB) já tenha dito que não irá 

permitir, o secretário de Gabinete,  Jurandir Pereira (PSB) 
continua em ritmo de provável candidato a vereador em 
2020…

Qual seu palpite?
No meio político, já  há apostas de quanto tempo o 

secretário Peterson Ruan (Governo) permanecerá do 
cargo. Os mais otimistas  colocam suas fi chas em três 
semanas…

Fulminante
Em 2016, já eleito, Guti foi perguntado pelo alto clero 

gutista quem iria indicar para secretário de Governo. Ele 
respondeu: “Tanto faz, o governo serei eu”...

Reticências...

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

Após um pedido dos 
familiares do grupo Mamo-
nas Assassinas, incluindo o 
primo do ex-vocalista Dinho, 
Jorge Santana, 45, o vereador 

Geraldo Celestino (PSDB) 
apresentou projeto de lei 
que torna o dia 28 de agosto 
como a data em homenagem 
ao grupo Mamonas Assassi-
nas. A proposta deverá ser 

deliberada durante sessão 
desta quinta-feira (11). 

“Ele será deliberado pri-
meiro, depois segue para as 
comissões, que emitem um 
parecer e por último, volta 

para a votação em plenário”, 
explicou ao HOJE o vereador. 
A intenção, de acordo com 
Santana, é realizar um projeto 
anual de shows comemorati-
vos a cada 28 de agosto. 

“Eu fi z o pedido pessoal 
para o prefeito Guti em 2017, 
e caso a gente consiga a 
homenagem, estamos veri-
fi cando a possibilidade para 
um projeto de shows sempre 
em comemoração a data”. O 

dia 28 de agosto foi escolhida 
para homenagens “os garo-
tos do Cecap”, de acordo com 
Santana, devido ao grupo ter 
atingido no dia 28 de agosto 
de 1995, a marca de 100 mil 
cópias vendidas em apenas 
quatro meses.  O grupo 
vendeu quase três milhões de 
cópias.

Ainda para este primeiro 
semestre, está prevista o 
inicio da gravação do fi lme, 

que será produzido pela Total 
Filmes, e de uma  série sobre 
o grupo. A previsão é de que 
o fi lme esteja nos cinemas no 
ano que vem.  “É um orgulho 
e também é emocionante. Fui 
homenageado na capa do CD 
deles”, afi rmou o vereador.

Em nota, a administração 
municipal informou que 
já existe um projeto de lei 
(1406/2017), em tramitação na 
Câmara Municipal.

Vereador quer instituir 28 de agosto 
como o Dia dos Mamonas Assassinas

Ulisses Carvalho  

Policiais militares pren-
deram Rafael Florentino 
Santos, 28, e Joneia 
da Silva Lima, 36, na 
cidade de Palmas de 
Monte Alto, no interior 
da Bahia. 

O casal teve a prisão 
solicitada pelo Setor de 
Homicídios e Proteção 
à Pessoa de Guarulhos 
(SHPP), sendo acusados 
de assassinar na região 
de Cumbica, o ajudante 
Eliel de Almeida Silva, 
31. 

De acordo com a 
Polícia Civil de Guaru-
lhos, após receberem 
uma denúncia sobre o 
suposto paradeiro da 
dupla, a Polícia Militar 
da Bahia foi acionada e 
prendeu o casal. 

A prisão dos dois sus-
peitos ocorreu na sexta-
-feira (5); a dupla ainda 
não foi transferida para 
Guarulhos e se encontra 
na Delegacia de Palmas 

de Monte Alto. 
O crime ocorreu no úl-

timo dia 31 de março, na 
rua Irdes, na região de 
Cumbica. Após policiais 
militares serem aciona-
dos, a vítima teria sido 
encontrada trancada em 
um barraco de madeira 
em uma comunidade 
localizada atrás da Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Cumbica. 

Quando o corpo foi 
encontrado, de acordo 
o boletim de ocorrência, 
a namorada da vítima 
teria afi rmado que Silva 
estava desaparecido há 
quatro dias. 

O cadáver estaria no 
chão do barraco e a 
vítima apenas de ca-
misa. Ainda de acordo 
com informações da 
Polícia Civil, Joneia não 
teria assumido a autoria 
do crime e culpou o 
companheiro Santos, 
que teria jogado a culpa 
contra a companheira.

Um sonho antigo dos fami-
liares da banda é a troca do 
nome da estação Guarulhos-
-Cecap, da Linha-13 Jade da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM), 
para Mamonas Assassinas. 
Santana briga desde 2017 
para conseguir a mudança. 

Na sexta-feira (5), ele esteve 
com o deputado estadual  
Jorge Wilson (PRB) para 
conversar sobre o projeto. 

A assessoria do deputado 
confi rmou a reunião e asse-
gurou o apoio a esse projeto 
da família. “Logo devemos 
ter o nome da estação Ce-

cap CPTM renomeado para 
Cecap Mamonas”, informou 
em nota. Já a assessoria de 
comunicação do governo do 
estado afi rmou que não tem 
informação a respeito desse 
pedido. A CPTM não se 
pronunciou até a conclusão 
desta edição.

O prefeito Guti partici-
pou da abertura do novo 
retorno da avenida Paulo 
Faccini, que vai melho-
rar o fl uxo de veículos 
em uma das principais 
artérias do sistema viário 
de Guarulhos. Esse novo 
acesso está localizado 
do lado esquerdo da via, 
em frente à rua Marajó, 
no sentido da avenida 
Salgado Filho , permitindo 
o retorno para a região 
central da cidade e à via 
Dutra sem ter de cruzar a 
avenida Tiradentes.

Antes da abertura do 
retorno ao tráfego de 
veículos no sábado (6), 
Guti falou da importância 
desse novo acesso. “Para 
o trânsito da cidade esta 
obra é mais um ganho 
em todos os sentidos, 
melhorando as condições 
de trânsito. Melhor ainda 
porque não envolveu 
recursos públicos. Ela foi 
totalmente realizada pela 

Helbor Empreendimentos, 
em contrapartida à cons-
trução de seu complexo 
multiúso que se situará 
próximo do local”, expli-
cou o prefeito.

Com essa intervenção, o 
trânsito local ganhou em 
fl uidez e tempo, principal-
mente para os motoristas 
que precisam retornar à 

Via Dutra ou mesmo para 
a região central da cidade. 
Antes disso, o retorno mais 
próximo fi cava localizado 
na região do Bosque Maia 
(altura da praça Alan Kar-
dec), obrigando os conduto-
res a atravessar a avenida 
Tiradentes por duas vezes, 
num trajeto de ida e volta 
de cerca de 1,6 km.

Acompanharam a ce-
rimônia de abertura do 
novo retorno o secretário-
-adjunto de Transporte 
e Mobilidade Urbana, 
Marcio José Pontes, o 
secretário de Desenvol-
vimento Urbano, Jorge 
Taiar, o chefe de gabinete 
Jurandir Pereira, entre 
outros convidados.
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Casal acusado de assassinato em 
Cumbica é preso em cidade da BA

Familiares ainda buscam mudar nome 
da estação Guarulhos-Cecap da CPTM

Prefeitura entrega novo retorno na Avenida 
Paulo Faccini; tráfego à Dutra é facilitado
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Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de 
Administração Realizada em 16/01/2019

Às nove horas do décimo sexto dia de janeiro do ano de dois mil e dezenove, reuni-
ram-se na sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU, 
sita à Rua Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do 
Conselho de Administração, a saber: Srs. Claudio Sergio Ribeiro Dias, Orivaldo 
Hernandes Sespedes, Maurici Dias Gomes, Luiz Alberto Zappa, Anderson Caldas 
Guimarães, Cassius Clay Rodrigues e Maria Cristina Correa de Souza Santos sob a 
presidência do primeiro, que convidou a mim Driele Siqueira Eugenio, para secreta-
riar a reunião. Participaram também desta reunião os Srs. Francisco José Carone 
Garcia - Diretor Presidente, Alzira Leite - Diretora Administrativa Financeira, Joel 
Rodrigues dos Santos - Diretor Técnico de Infraestrutura Viária e Operações, Miguel 
Antônio Portela Moreno - Diretor de Edificações e Saneamento, Roberto Olympio da 
Silva - Gerente de Recursos Humanos, Edson Claro - Gerente de Controle Interno e 
Bruno Moreira Gersosimo - Assessor Executivo da Presidência. O Senhor Presiden-
te do Conselho de Administração esclareceu aos senhores conselheiros que a reu-
nião se realizava em obediência ao disposto no Estatuto Social da companhia, a fim 
de apreciar os seguintes assuntos: 1) Eleição do Novo Diretor de Inovação e 
Tecnologia: Conforme indicação do Sr. Prefeito, Gustavo Henrique Costa, subme-
teu-se a apreciação dos Conselheiros, o nome do Sr. Marcos Aurelio Fernandes 
Garcia, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 63.656.554-
3, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.885.086-75, residente e domiciliado a Rua Jose 
Tavares Siqueira, nº 80 Parque São Jorge, São Paulo - SP, para assumir o cargo de 
Diretor de Inovação e Tecnologia, cuja posse se dará no dia de hoje (16 de janeiro de 
2019) e o termo final será dia 26 de agosto de 2019. Observações Finais: Todas as 
deliberações foram tomadas por unanimidade de votos. Sem mais assuntos a tratar 
o Presidente do Conselho de Administração deu a reunião por encerrada pelo tempo 
necessário para a lavratura da ata que vai aprovada e assinada pelos participantes 
para o devido arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo e posterior 
publicação de acordo com a lei. Declaração de Desimpedimento: O Diretor ora 
eleito e presente na reunião declara que não está incurso em nenhum crime previsto 
em lei que o impeça de exercer atividade mercantil. (DOC. ANEXO). Guarulhos, 16 
de janeiro de 2019.

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração Realizada em 11/01/2019

Às nove horas do décimo primeiro dia de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 
reuniram-se na sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUA-
RU, sito à Rua Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros 
do Conselho de Administração, a saber: Srs. Claudio Sergio Ribeiro Dias, Orivaldo 
Hernandes Sespedes, Maurici Dias Gomes, Luiz Alberto Zappa, Anderson Caldas 
Guimarães, Cassius Clay Rodrigues e Maria Cristina Correa de Souza Santos sob a 
presidência do primeiro, que convidou a mim Driele Siqueira Eugenio, para secreta-
riar a reunião. Participaram também desta reunião os Srs. Francisco José Carone 
Garcia - Diretor Presidente, Alzira Leite - Diretora Administrativa Financeira, Joel 
Rodrigues dos Santos - Diretor Técnico de Infraestrutura Viária e Operações, Miguel 
Antônio Portela Moreno - Diretor de Edificações e Saneamento e o Sr. Bruno Morei-
ra Gersosimo - Assessor Executivo da Presidência. O Senhor Presidente do Conse-
lho de Administração esclareceu aos senhores conselheiros que a reunião se reali-
zava em obediência ao disposto no Estatuto Social da Companhia, porém nesta 
ocasião não há nenhum assunto de relevância para ser tratado. O Presidente fran-
queou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como não houve manifestação 
deu por encerrada a reunião pelo tempo necessário para a lavratura da ata que vai 
assinada pelos participantes subscritos. Guarulhos, 11 de janeiro de 2019.

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração Realizada em 22/02/2019

Às nove horas do vigésimo segundo dia de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 
reuniram-se na sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUA-
RU, sito à Rua Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros 
do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, a saber: Srs. Claudio Sergio Ribeiro Dias, 
Orivaldo Hernandes Sespedes, Maurici Dias Gomes, Luiz Alberto Zappa, Anderson 
Caldas Guimarães, Cassius Clay Rodrigues e Maria Cristina Correa de Souza San-
tos sob a presidência do primeiro, que convidou a mim Driele Siqueira Eugenio, para 
secretariar a reunião. Participaram também desta reunião os Srs. Francisco José 
Carone Garcia - Diretor Presidente, Alzira Leite - Diretora Administrativa Financeira, 
Joel Rodrigues dos Santos - Diretor Técnico de Infraestrutura Viária e Operações, 
Miguel Antônio Portela Moreno - Diretor de Edificações e Saneamento, Marcos Au-
relio Fernandes Garcia - Diretor de Inovação e Tecnologia, Roberto Olympio da Silva 
- Gerente de Recursos Humanos e o Sr. Bruno Moreira Gersosimo - Assessor Exe-
cutivo da Presidência. O Senhor Presidente do Conselho de Administração esclare-
ceu aos senhores conselheiros que a reunião se realizava em obediência ao dispos-
to no Estatuto Social da companhia, a fim de apreciar os seguintes assuntos: 1) 
Ampliação de vagas: foi proposto e aprovado pelos presentes a ampliação de vagas 
do cargo de Operador de Máquinas Leves de 65 (sessenta e cinco) vagas para 120 
(cento e vinte) vagas. 2) Extinção de cargo: foi proposto e aprovado pelos presentes 
a extinção do cargo de Agente de apoio operacional, pois o cargo tornou-se desne-
cessário, tendo em vista que as atividades podem ser realizadas por um Auxiliar 
Administrativo. 3) Alteração de descrição de funções: foi proposto e aprovado 
pelos presentes que seja acrescido na descrição dos cargos de “Operador de Má-
quinas Leves I e Operador de Máquinas Leves II” a seguinte descrição: “Operar 
máquina de cortar grama, do tipo Husqvarna Z248F”. OBSERVAÇÕES FINAIS: 
Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, ressaltando que a 
Sra. Maria Cristina Correa de Souza Santos absteve-se de votar sobre os itens que 
a Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 a proibi. Sem mais assuntos a tratar 
o Presidente do Conselho de Administração deu a reunião por encerrada pelo tempo 
necessário para a lavratura da ata que vai aprovada e assinada pelos participantes 
para o devido arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo e posterior 
publicação de acordo com a lei. Guarulhos, 22 de fevereiro de 2019.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 18 de abril de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 30 de abril de 2019 às 14h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547,  
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará 
a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos 
do instrumento particular com força de escritura pública de 30/05/2016, cujos Fiduciantes são CACILDA APARECIDA 
GUCOFF LUSTROSO, CPF/MF 196.185.268-36, e seu marido MARCO ANTONIO LUSTROSO, CPF/MF 105.228.268-
73, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 635.650,30 (Seiscentos 
e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o 
imóvel constituído pelo “Apartamento nº 151A, 15º andar, Bloco A,  área privativa de 94,720m², e a área total construída 
de 163,022m², 02 vagas de garagem, do Condomínio Edifício Class Guarulhos, situado na Rua Primeiro de Maio,  
nº 56, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 118.578 do Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. 
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance  
mínimo igual ou superior a R$ 580.968,91 (Quinhentos e Oitenta Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e  
Noventa e Um Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no 
escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site  
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do 
início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4717_23 Al).
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Corinthians vence Santos nos pênaltis e 
pega o São Paulo na decisão do Paulista

O Corinthians derrotou o 
Santos nos pênaltis por 7 a 6 
e garantiu vaga na decisão do 
Campeonato Paulista nesta 
segunda-feira, no Pacaem-
bu. O time de Fábio Carille 
enfrentará o São Paulo na 
decisão, com o segundo jogo 
sendo realizado em Itaquera.

A classifi cação, no entanto, 
veio repleta de sofrimento. O 
Corinthians fez uma péssima 
partida, passou o jogo inteiro 

no seu campo de defesa e 
contou com grande atuação 
de Cássio. O goleiro só não 
segurou um cabeceio de 
Gustavo Henrique, que deu 
a vitória para os anfi triões no 
tempo regulamentar por 1 a 
0. Na disputa dos pênaltis, 
Kaio Jorge e Victor Ferraz 
carimbaram a trave e deram a 
classifi cação para o Corin-
thians. 

A partida, sob chuva intensa, 

foi de uma equipe só. O San-
tos pressionou os 90 minutos. 
O goleiro Vanderlei foi mero 
espectador, enquanto do 
outro lado Cássio defendeu 
de tudo que foi jeito. Pegou 
até com o pé e reclamou 
muito com sua equipe, que 
permaneceu os 90 minutos 
no campo de defesa dando 
chutão para frente. 

O Corinthians agora aguar-
da pela confi rmação das 

datas e horários da decisão, o 
que será feito pela Federa-
ção Paulista de Futebol na 

quarta-feira. O Santos volta as 
atenções para a Copa do Bra-
sil. Na quinta, tem o jogo de 

volta contra o Atlético-GO na 
Vila Belmiro. O time paulista 
perdeu o primeiro por 1 a 0.
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[ bloco de notas ]

Cine na Praça realiza sessão de 
cinema ao ar livre no Macedo

Ex-diretora de Controle Interno assume 
Controladoria Geral do Município

Neste sábado (6), às 
19h, o Projeto Cine na 
Praça traz aos morado-
res da região do Macedo 
uma experiência cinema-
tográfica completa, com 
a exibição gratuita do 
filme Nasce uma Estrela, 
do diretor Bradley Coo-
per. A sessão de cinema 
ao ar livre com o longa-
-metragem acontece na 
Praça das Pedras (rua 
Michael Andréas Krat), e 
tem classificação de 16 
anos.

O secretário de Cultura, 
Vitor Souza, comentou 
sobre a importância de 

o município receber 
esse projeto de grande 
porte e sem custos para 
a Prefeitura. “A cidade 
de Guarulhos ganha 
muito com a chegada do 
Cine na Praça. Serão 10 
exibições ao longo do 
ano, levando por toda a 
cidade sucessos recen-
tes do cinema mundial. 
Uma particularidade 
desta parceria é que es-
tamos levando também 
uma mostra da nossa 
produção local, garantin-
do ao munícipe o acesso 
à produção audiovisual 
guarulhense”, destacou.

A ex-diretora de Controle 
Interno da Controladoria 
Geral do Município, Keity 
Cristina Rech Bauer, assume 
a gerência da pasta no 
lugar de Edmilson Pereira 
Bruno. 

A mudança foi anunciada 
nesta sexta-feira (5). Morado-
ra de Guarulhos há 17 anos, 
Keity é formada em Direito 
e pós-graduada em Gestão 
Pública. Com uma vasta 

experiência em capacitação 
em controle interno, comba-
te à corrupção e lavagem de 
dinheiro, governança, crimes 
de licitações, convênios e 
terceiro setor, a ideia agora 
é investir no trabalho pre-
ventivo junto às secretarias 
municipais para otimizar 
melhorias na gestão.

“O Dr. Bruno fez um ótimo 
trabalho e nosso intuito é 
dar continuidade”, afi rmou.

[ bloco de notas ]

A Secretaria do Traba-
lho atendeu na manhã 
desta sexta-feira (5), no 
Adamastor Centro, cerca 
de 2.000 pessoas para 
inscrições no Programa 
Bolsa Trabalho. Havia sido 
previamente divulgado 
que 350 senhas seriam 
distribuídas, porém, de-
vido à grande demanda, 
a Pasta providenciou o 
atendimento a todos que 
estavam no local entre 7h 
e 9h30.

A lista de seleciona-

dos para participar do 
programa de formação 
profi ssional será divulga-
da no próximo dia 17, no 
Portal Ofi cial da Prefeitura 
de Guarulhos na internet 
(www.guarulhos.sp.gov.
br) e fi xada na Secretaria 
do Trabalho (Av. Monteiro 
Lobato, 734 - Macedo, 
Guarulhos – SP). O Pre-
feito Guti acompanhou as 
inscrições e lembrou que 
geração de emprego e 
renda é uma das priorida-
des do governo. 

Prefeitura realiza 2 mil inscrições 
para o Programa Bolsa Trabalho

Ação conjunta remove construção 
irregular em calçada de Cumbica

Ação conjunta envolvendo 
vários setores da Prefei-
tura removeu na manhã 
desta sexta-feira (5) uma 
construção que ocupava 
irregularmente a área de 
passeio (calçada) utilizada 
por pedestres, na rua Paulo 
Canarinho, em Cumbica. 
Funcionários do Departa-
mento de Acompanhamento 
e Controle de Ocupações Ir-
regulares (DACOI) da Secre-
taria de Justiça, com apoio 
da Regional CIS Cumbica e 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), estiveram no local 
e removeram a construção 

que era utilizada como 
garagem pelos moradores 
do conjunto habitacional 
próximo à ACM Uirapuru.

O DACOI desenvolve um 
trabalho de fi scalização pre-
ventiva com o objetivo de 
coibir ocupações irregulares 
em áreas públicas, áreas de 
risco e de proteção ambien-
tal, sempre em parceria com 
outros setores da Prefeitura 
como as Secretarias de 
Meio Ambiente; Habitação 
e Desenvolvimento Urbano, 
e Secretaria de Assuntos 
para a Segurança Pública, 
dependendo do caso.

DivulgaçãoDivulgação

Entre os dias 16 de abril 
e 15 de julho, diariamente 
das 9h às 22h, o Salão de 
Exposições do Adamastor 
Centro recebe a exposi-
ção Da Terra, acervo do 
colecionador de obras de 
arte e empresário, Roberto 
Vilela.  A abertura ofi cial da 
exposição, que acontece 
na segunda-feira, 15, às 
19h, conta com vernissage 
e bate papo com o colecio-
nador. A entrada é gratuita 
e a classifi cação, livre. Sob 
curadoria de Anna Guerra, 
a exposição apresenta 
pinturas e esculturas que 
retratam o amplo repertório 

de cores, formas e hábitos 
distintos do Brasil.

De acordo com a 
curadoria, a exposição 
traz obras que variam do 
fi gurativo ao abstrato, do 
clássico ao contemporâ-
neo, nas quais os artistas 
foram fl agrados num 
mistério, enraizados pela 
própria natureza. “No que 
tange às manifestações 
artísticas, este trabalho 
é desde já uma homena-
gem à fi gura brasileira, 
com sua força e delicade-
za em perfeita harmonia”, 
diz Ana Guerra, em seu 
texto de apresentação.

Exposição no Adamastor Centro traz 
cores, formas e hábitos brasileiros

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.

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Fornecimento de Venlafaxina.
VALOR: R$ 225.990,00

Cisalpina Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda – EPP
Fornecimento de filezinho de frango grelhado e 
sassami.
VALOR: R$ 180.116,55

AZULPHARMA DISTRIBUÍDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA EPP
Fornecimento de retinol acetato.
VALOR: R$ 93.555,00

COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Fornecimento de alimento nutricionalmente 
completo para uso oral ou enteral.
VALOR: R$ 74.131,20

Ballet Nacional do Brasil - Companhia 
de Dança
Realização de curso de formação gratuita e com 
certificação em dança para níveis fundamental 
e técnico, na arte do ballet em todo seu estilo. 
Além de propiciar a educação complementar 
por meio de disciplinas, tais como : música, 
yoga e alongamento.
VALOR: R$ 72.000,00

Comercial Monarca Magazine Eireli - EPP
Fornecimento de colchão para berço.
VALOR: R$ 56.375,00

CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE 
MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES 
SOCIEDADE LIMITADA
Fornecimento de bandagem flexível, hidrocolói-
de, hidrogel e alginato de cálcio.
VALOR: R$ 53.047,30

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Fornecimento de Claritromicina 50mg.
VALOR: R$ 34.980,00

CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Fornecimento de esparadrapo impermeável e 
curativo hidrofibra.
VALOR: R$ 34.572,50

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
Fornecimento de carbonato de cálcio.
VALOR: R$ 24.948,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial 
do Município publicado no dia 5 de abril de 
2019.
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ACE-Guarulhos comemora a sanção do 
Cadastro Positivo pelo presidente Bolsonaro

No mesmo dia em que 
a Boa Vista trouxe dados 
animadores sobre a 
inadimplência do con-
sumidor – número de 
casos caiu 8% no primeiro 
trimestre de 2019 ante o 
mesmo período do ano 
anterior –, o presidente 
Jair Bolsonaro sancionou, 
nesta segunda-feira, 8/04, 
a nova lei do Cadastro 
Positivo, que torna auto-
mática a inclusão de 120 
milhões de consumidores 
com bom histórico de 
pagamento na base de da-
dos dos birôs de crédito.

Desses 120 milhões de 
consumidores, cerca de 
22 milhões são pessoas 
que atualmente não têm 
acesso ao crédito. “É uma 
conquista muito grande. 
Entre outros benefícios, o 
Cadastro Positivo vai ba-
ratear o crédito e diminuir 
os juros, já que as informa-

ções trarão mais tranqui-
lidade para as empresas 
concederem crédito, 
sabendo exatamente quem 
paga em dia e quem tem 

histórico ruim de pagamen-
to”, afirma o presidente da 
ACE-Guarulhos, William 
Paneque, que também é 
vice-presidente da RA-3 

(Alto Tietê) da Facesp.
Para o presidente da Boa 

Vista, Dirceu Gardel, este 
é um momento histórico 
para o país que, após 

décadas aguardando a 
efetividade do Cadastro 
Positivo, passará a experi-
mentar essa nova realida-
de: tornar muito mais justo 

e inclusivo o processo de 
análise e de concessão de 
crédito no país.

De um modo geral, 
um dos impactos mais 
aguardados é a redução 
da taxa média de juros de 
empréstimos pessoais, 
que, atualmente, é de 45% 
ao ano, segundo o Banco 
Central. Em outras modali-
dades, como na do cartão 
de crédito, a taxa de juros 
ao ano é de 295,5%, 
enquanto os juros do 
cheque especial chegam a 
318%. “Atualmente os que 
pagam em dia e os que 
atrasam o pagamento das 
suas contas são avaliados 
da mesma forma e pagam 
as mesmas taxas de juros. 
Com a nova lei, será possí-
vel distinguir este compor-
tamento e aplicar taxas e 
condições diferenciadas”, 
explica o presidente da 
Boa Vista.
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SANÇÃO: Efetivação da lei do Cadastro Positivo deve incluir automaticamente 120 milhões de bons pagadores e reduzir a taxa média de juros de empréstimos pessoais
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[ horóscopo ]

Tudo que uma Garota Quer

Hércules

Globo, 2h05 
What a Girl 
Wants. EUA. 
Comédia. Di-
reção Dennie 
Gordon. Com 
Amanda By-
nes, Colin Firth. 
Após comple-
tar 17 anos, Da-

phne Reynolds 
decide viajar 
para a Inglater-
ra em busca do 
seu pai, Henry, 
um político bri-
tânico que nun-
ca soube da 
existência da fi-
lha. 

SBT, 23h15 Her-
cules, 2014 Ação. 
Direção: Brett Ra-
tner. Com Dway-
ne Johnson, Ian 
McShane. O famo-
so semi-deus Hér-
cules, ao terminar 
árduos trabalhos 
impostos pela deu-

sa Hera, sofre uma 
inconsolável perda 
familiar.Hércules en-
tão abandona tudo 
e passa a liderar um 
impiedoso grupo de 
mercenários que, 
por ouro, apreciam 
a morte e batalhas 
sangrentas.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 44

RE
ATENIENSES

OAGUAT
MAGNITUDE
ANÃLOL

UTEROOEI
EMEANDRO
ENORMEN

IMPEDANCIA
ODOZERT
RUGOPROA

GALEANONR
NNNIAMI
GODCCAO

HOMENAGENS

Políticos
(?): Sólon,
Drácon e
Clístenes

Frutas
ricas em

agro-
tóxicos

"Migalha
também
(?) pão"

(dito)

Elemento
ativo na
ferrugem
(símbolo)

"Vai (?)?", 
pergunta do

paciente
ao dentista

Intensi-
dade (de
um ter-
remoto)

(?) saber:
na seguin-
te ordem

Elba
Ramalho, 
cantora de
"Chego Já"

League of
Legends
(sigla)

Atacante
do Vasco
em 2017

(fut.)

Interjeição 
de chama-

mento

"Lar" do
embrião e

do feto
(Anat.)

Intriga;
enredo
(fig.)

Muito
grande

Responsa-
bilidade
Técnica
(abrev.)

Local do 
navio onde
se põe a
carranca

Ponto 
de saque
no tênis e
no vôlei

Eduardo (?):
escreveu
sobre o 

Maracanazo

Olegário
Mariano,

poeta 
de PE

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

Deus, em
inglês
Defe-

rências

Carga re-
sistiva em
circuitos
elétricos 

de corrente
alternada
"Rotação",

em rpm

Espaço geoeconômi-
co de 60% do Brasil
(?) McKellen, ator de
"O Código Da Vinci"

O primeiro rei 
hebreu (Bíblia)

Noz, em
inglês

Criminosos que enganam
pessoas de boa-fé

É fornecida pela 
Sabesp

Dois seres pequenos
da Mitologia nórdica

Vogal de
"clã"

Recep
Tayyip (?),
presidente

turco 
desde 
2014

Consoante que não
antecede "b" e "p"
A mais exigente

prova de triatlo (ing.)

Número de
Apóstolos
(Bíblia)

"Liquid",
em LCD

(?) Tog-
nazzi, ator

italiano

Amigo, em
francês

(?) Ham- 
burger,

cineasta

Rio aflu-
ente do
Danúbio

3/ace — ami — god — ian — inn — nut. 7/erdogan — galeano — iron man.

[ novelas ] 

virgem

O tempo que vai pas-
sando o leva a dar uma 
olhada em sua vida. Você 
pode recomeçar! Fique 
calmo, você estará envol-
vido em um sentimento 
de paz e bem-estar. Você 
estará muito tranquilo.

Um prazo imposto 
será essencial para o 
êxito de seus projetos, 
então olhe em longo 
prazo. O exercício 
muscular que você 
tem feito recentemen-
te está se fazendo 
sentir. Diminua a velo-
cidade e descanse.

Você terá a chance 
de demonstrar suas 
habilidades como 
mediador quando 
houver um conflito entre 
aqueles que o rodeiam. 
Você está em excelente 
forma e se sente um 
pouco elétrico porque 
suprimiu algumas de 
suas necessidades. Dê 
a si mesmo um tempo 
privado.

Hoje é um dia para 
aproveitar. Você tem 
um talento para se 
insinuar e seu charme 
vai abrir todas as 
portas! Se você fizer 
um esforço consisten-
te para moderar sua 
impaciência, você será 
um vencedor. O seu 
otimismo crescente 
está lhe dando mais 
energia.

Você vai fazer 
contatos interessantes 
que abrirão portas para 
você. Há previsão de 
amizades positivas flo-
rescentes no futuro. Em 
compensação, seu cé-
rebro efervescente está 
exigindo momentos de 
relaxamento. Dê-se os 
meios para fazê-lo e 
tudo ficará melhor!

Você será capaz 
de empreender uma 
viagem que está adian-
do há muito tempo. 
Esta viagem será bem 
sucedida. A qualidade 
do seu descanso deixa 
muito a desejar. Sua 
tensão nervosa está 
impedindo que você 
consiga um verdadeiro 
descanso .

Seu senso de humor 
o torna mais popular 
do que nunca e será 
muito bom para os 
relacionamentos. 
Respire fundo e 
isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo

O tempo que vai 
passando o leva a dar 
uma olhada em sua 
vida. Você pode reco-
meçar! Fique calmo, 
você estará envolvido 
em um sentimento de 
paz e bem-estar. Você 
estará muito tranquilo.

Você vai encontrar 
algumas soluções para 
alguns problemas do 
cotidiano e isso vai 
tornar a vida muito mais 
simples. Você poderia 
fazer um treinamento 
de resistência para 
consguir ter mais equilí-
brio. Leve as coisas um 
passo de cada vez.

O ambiente estará 
alegre e harmonio-
so. Você não ficará 
decepcionado com 
aqueles que o rodeiam 
e festividades estão 
próximas. Você está 
cada vez mais em 
forma e ficará satisfeito 
com seus esforços. 
Reduza o consumo de 
doces, eles não são a 
recompensa ideal.

Ao prestar mais 
atenção nas coisas 
essenciais, você será 
presenteado com opor-
tunidades incomuns e 
positivas. No entanto, 
você vai ser muito rígido 
e intransigente com os 
outros. Você precisa 
encontrar um equilíbrio 
entre trabalho e descan-
so, entre pensamento

Seu estado de humor 
atrai novas oportunida-
des e este é o momento 
de fazer novos contatos. 
Você estará mais 
sensível ao frio. Por isso, 
não se exponha muito. 
Você precisa fazer mais 
exercício.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rosália e Maria 
Alice planejam ar-
recadar o dinheiro 
necessário para Pé-
rola ir ao encontro 
de Márcio. Solange 
teme ser demitida 
do Sapiência. Rian 
liga para Paulo e 
anuncia o valor do 
resgate de Marli. 
Getúlio descobre 
que os sequestra-
dores são Rian e 
Lorrane. 

Órfãos da Terra
Padre Zoran ajuda 

Missade e Elias a 
encontrar a loja 
de Miguel e Rania. 
Valéria se enfurece 
quando Bruno se 
recusa a deixar 
Laila sozinha no 
hospital. Norberto 
marca um encontro 
com Valéria, sem 
que Teresa per-
ceba. Jamil sofre 
ao constatar que 
Laila não irá a seu 
encontro. 

Verão 90
Ticiano avisa a 

Dandara que Jerô-
nimo corre o risco 
de ser demitido da 
PopTV. Quinzinho e 
Gisela conversam 
sobre Mercedes. 
Kika descobre 
que Lidiane é a 

coreógrafa do show 
e conta para Manu. 
Manu se disfarça 
para entrar no 
camarim de João 
e flagrar Lidiane. 
João e Manu se 
beijam no camarim.  

O Sétimo Guardião
Olavo expulsa Luz 

e Geandro de sua 
casa, e confronta 
Sampaio sobre 
Gabriel. Valentina 
explica seu plano a 
Feliciano e garante 
que deseja prote-
ger a Irmandade. 
Laura revela a Ola-
vo que Valentina 
atentou contra sua 
vida. Olavo pede 
que Laura adie sua 
vingança contra Ga-
briel e Luz. Rivalda 
propõe um pacto a 
Nicolau.

Jesus
Tomé não 

acredita que o 
Filho de Deus está 
vivo. Maria decide 
falar com Petronius. 
Pilatos ameaça 
tirar o centurião do 
posto. Caifás tem 
um pesadelo com 
Judite. Petronius 
mata Barrabás.

As Aventuras 
de Poliana

Poliana pede 
para Sophie ajudar 

Durval cantando na 
padaria para atrair 
fregueses, e ela 
concorda. Filipa 
fala com as gêmeas 
e diz que as duas 
serão suas novas 
melhores amigas. 
Kessya e Éric 
contam à João que 
Filipa gosta dele. 
Luísa vai ao açou-
gue e pressiona 
Afonso para saber 
se ele está com 
seus quadros. Sér-
gio procura Roger 
para falar sobre os 
preços abusivos do 
jogo Motoney. 

 Minha Vida
Mehmet e Fulya 

vão ao orfanato, 
mas os pais de 
Esma a levaram 
embora. Ismail 
vai levar Nuran, 
Ylias e Hasret para 
reconhecerem uma 
testemunha que diz 
saber onde está 
Yussuf. Nuran, Ylias 
e Hasret chegam 
à delegacia para 
reconhecerem a 
testemunha.

   

  
O resumo dos 

capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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(11) 2441-0915 / (11)99591-9539

CONDOMÍNIO FECHADO SENSACIONAL 
3/4 DORMS LAZER COMPLETO
PROX. AO SHOPPING MAIA 127M2/222M2.
ÚLTIMAS CASAS - CONSTRUTOR*
PROX.AO PORTAL DOS GRAMADOS VL.RIO

CONDOMÍNIO FECHADO

*CONSULTE CONDIÇÕES - FINANCIAMENTO DIRETO.

PRÉDIO PARA LOCAÇÃO
R. DOM PEDRO X LUIS GAMA 
CENTRO - 6 ANDARES
                (R$20/m2)

1.200M
2

ALUGA- APROX 1.500M2 
R. DARCI VARGAS/ESQUINA
1000M2 COBERTOS - CENTRO 
PROX.JUSTIÇA DO TRABALHO. 

ALUGA -PRÉDIO COMERCIAL
AV.TIMÓTEO PENTEADO
ALT. CENTRO 4 ANDARES 
2.000M2 PROX.AO EXTRA.
AO LADO DO COL.PROGRESSO
 

FLAT MERCURY (2UN)
R$3.500.00 (COND.INCL)
2 AMBIENTES / SALA SEPARADA
ESTUDA VENDA / PERMUTA

CENTRO - LOCAÇÃO 
SALAS R .15 DE NOVEMBRO
45M2 - 220M2 C/ ELEVADOR
R$20/m2

OUTRAS OPORTUNIDADES

CRECI:J20587

ALUGA TERRENO - R.PAULO LENK
280M. FUNDOS BURGER KINK 
AV.TIMÓTEO PENTEADO
 R$3.500,00

2000M
2

ESTAMOS COMPRANDO CARTEIRA
DE IMOBILIÁRIAS*.

* Mediante avaliação. Consulte-nos.

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

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

seguro �ança) estuda 
proposta.
cod.1666

125m2, Prox. Av. Faria Lima, 
2Dorm(1 com sacada), sala 
ampla, cozinha planejada, 
2wcs, área de serviço com 

quintal, 2vgs cobertas.
R$250.000,00 (estuda permuta 

em apto menor valor em 
Cumbica) Cód.2125  

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

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

2wcs, 
Lazer Completo

R$350 Mil (Aceita 
Financiamento)

Cod.2081

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

R$1.200,00
cod.2121

Prédio Comercial
Cidade J.d Cumbica

250m2 de salão, 180m2 salão 
superior com 2 banheiros, 

Prox. Base Aérea.
R$8.000,00 (Garantia 

Locatícia: Fiador, Seguro 
Fiança) Cód.1761

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

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

sala 2 ambientes, coz, 2wc, 
2vgs. R$380.000,00 (aceita 
�nanciamento, permuta em 
apto menor valor) cod.2080

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
Água Chata

46m2, Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2Dorm, sala, 

coz, 1 wc, piso frio, 
1 vg coberta, portaria 24 
Horas. R$180MIl(Aceita 

Financiamento) Cod.2052

Sobrado
Parque Uirapuru

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

2wcs, sala estar, sala de jantar, 
coz. R$1.200,00+IPTU (Fiador, 

Deposito, Seguro Fiança)
Cod.2035

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

Cidade J.d Cumbica
Conjunto Comercial

Excelente Conjunto comercial 
composto por 3 salas e 

banheiros.
R$1.800.00 (Estuda Proposta)

Cod.1608

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

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

Financiamento, Estuda 
Proposta) Cod.1418

Apartamento
Vila Galvão

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

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

Fiador, Seguro Fiança)
cod.1654

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha
Prox. Shopping Maia, 

2Dorm(1Suíte), sala 2 ambientes 
com sacada e espaço gourmet. 

1vg, Lazer Completo. R$345 MIL 
(Aceita Financiamento, Estuda 

Proposta) Cod.1940

Sobrado
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
Jd. Santa Clara

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

quintal com jardim
R$ 520 MIL (Estuda Permuta 

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

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

Imovel Comercial
Ao Lado do 2° Cartório

Comerciais Residenciais Residenciais Residenciais Residenciais Residenciais
Sobrado

J.d Santa Clara

Sobrado
Jd. Das Nações

Apartamento
Centro

Casa térrea
Conjunto Paes de Barros

Apartamento
Jardim Testae
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Luís Carlos Silva da Conceição, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em Santo Estevão, BA no 
dia vinte e quatro de agosto de mil no-
vecentos e noventa e um (24/08/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Vivaldo 
Alves da Conceição e de Maria da Gló-
ria Silva da Conceição. 
Berenice de Jesus Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em São Luis (Reg. 3º 
Zona), MA no dia onze de novembro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(11/11/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Laudina de Jesus Sousa. 

João Ferreira da Silva Filho, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante de 
construção civil, nascido em Gandu, BA 
no dia nove de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (09/04/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de João Ferreira da Sil-
va e de Maria Isabel Jesus dos Santos. 
Edna Maria da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Recife (Reg. Camaragibe), PE no 
dia dezesseis de novembro de mil no-
vecentos e setenta e três (16/11/1973), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
José da Silva e de Maria José da Silva. 

Felipe Ferreira Castro, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Bom Conselho, Estado de 
Pernambuco (Reg. 1º Distrito de Pal-
meira dos Indios-AL) no dia vinte e dois 
de abril de mil novecentos e noventa e 
cinco (22/04/1995), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Fernando de Souza Castro 
e de Patrícia Daniela Bispo Ferreira 
Castro. 
Adriana Luciene da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Altinho (Reg. Distrito de Ta-
piraim, São Caetano), PE no dia onze 
de agosto de mil novecentos e oitenta 
e sete (11/08/1987), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Pedro Firmino da Silva e de 
Luciene Ana da Conceição Silva. 

Luciano do Prado Moreira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, São 
Paulo, SP no dia seis de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(06/12/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Luiz Carlos Moreira e de Cleoni 
Martins do Prado. 
Vanessa Araujo dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (03/06/1984), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Edjalma Manoel dos Santos 
e de Francisca Araujo da Silva. 

Reginaldo Silva Filho, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nasci-
do em Lins (2º Subdistrito), SP no dia 
quatro de janeiro de mil novecentos e 
cinquenta e oito (04/01/1958), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Reginaldo Silva 
e de Elza Ortega. 
Maria Giovana da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia treze de 
julho de mil novecentos e setenta e um 
(13/07/1971), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Gomes da Silva e de 
Orlanda Pinheiro da Silva. 

Genison Beserra Santos, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Estância, SE no dia doze de janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete (12/01/1977), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de João Evange-
lista dos Santos e de Maria Luiza Beserra 
Santos. 
Claudia do Carmo Veloso Costa, estado 
civil viúva, profi ssão suporte administrati-
vo, nascida em Ribeira, SP no dia onze de 
maio de mil novecentos e setenta e três 
(11/05/1973), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Iolanda Chagas Veloso. 

Reinaldo Leite da Rocha, estado civil 
solteiro, profi ssão servidor público muni-
cipal, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e sete de outubro de mil novecentos 
e setenta e um (27/10/1971), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Josue Leite da Rocha e 
de Maria das Dôres da Rocha. 
Aparecida Carlos de Macedo Araujo, 
estado civil viúva, profi ssão do lar, nasci-
da em Subdistrito Bras, São Paulo, SP no 
dia quatorze de março de mil novecentos 
e sessenta e três (14/03/1963), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Cardoso de 
Macedo e de Jandira Carlos de Macedo. 

Ramon Santos de Almeida, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guaratinga, BA no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(04/08/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Fernando de Santana Almeida e de 
Lindiomar da Silva Santos. 
Débora Dias de Castro, estado civil sol-
teira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Caetano do Sul, SP no dia vinte e 
sete de abril de mil novecentos e noventa 
e três (27/04/1993), residente e domicilia-
da em Distrito Sapopemba, São Paulo, 
SP, fi lha de Cláudio Silva de Castro e de 
Rosane Pereira Dias de Castro. 

Julio Jesus Silva Santana, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de serviços a 
passageiros, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dezessete de maio de mil nove-
centos e noventa e um (17/05/1991), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Vandeslau Jesus 
de Santana e de Delfi na Silva. 
Alice Lira Lima, estado civil solteira, pro-
fi ssão cozinheira escolar, nascida em São 
Paulo (Reg. Subdistrito Tucuruvi), SP no 
dia vinte e oito de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e seis (28/01/1996), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Cicero Lima e de 
Albertina Lira Silva. 

Felipe de Paula Freitas, estado civil so 
lteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(29/05/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Jorge de 
Paula Freitas e de Lidia Jorge Milanda 
Freitas. 
Fatima Brambilla Barcala, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nascida 
em Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia treze de dezembro de mil novecentos 
e noventa (13/12/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jesus Barcala Castro e de 
Evanilde Brambilla Barcala. 

Denis Jun Nagaoka, estado civil soltei-
ro, profi ssão comerciante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e setenta e nove 
(24/06/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jorge Toshihiko Nagaoka e de Satiko 
Fukano Nagaoka. 
Carla da Silva Ferreira, estado civil sol-
teira, profi ssão manicure, nascida em São 
Paulo (Reg. Distrito São Miguel Paulista), 
SP no dia onze de maio de mil novecentos 
e noventa e quatro (11/05/1994), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Isaias Jacinto Ferreira e de Genady Lau-
rentino da Silva Ferreira. 

Guilherme Gabriel de Oliveira Freire, 
estado civil solteiro, profi ssão policial civil, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dois de 
outubro de mil novecentos e noventa e um 
(02/10/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcelo Alves Freire e de Isabel Pires de 
Oliveira. 
Aline Martin, estado civil solteira, profi s-
são atendente, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e quatro de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e cinco (24/01/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Mário Martin 
Filho e de Rejane Sá de Macêdo. 

Álisson Felipe Justiniano Lima, esta-
do civil solteiro, profi ssão supervisor de 
rede telecom, nascido em Guarulhos, 
SP no dia dezessete de dezembro de 
mil novecentos e noventa (17/12/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Gui-
lherme Gervázio de Lima e de Marli de 
Moraes Justiniano Lima. 
Suelen Francisco Rodrigues da 
Silva, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de recursos humanos, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia sete de 
outubro de mil novecentos e noventa 
e um (07/10/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jair Rodrigues da Silva e de 
Sandra Aparecida Francisco da Silva. 

Ronaldo Antonio Lopes da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudan-
te geral, nascido em Vitória de Santo 
Antão (Reg.Gravatá), PE no dia vinte 
e dois de abril de mil novecentos e 
noventa e cinco (22/04/1995), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Antonio 
Lopes da Silva e de Damiana Amara da 
Conceição.
Giovanna Elidia Guedes da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Vila Maria), SP no dia três 
de março de mil novecentos e noventa 
e sete (03/03/1997), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Paulo Jose Firmino da Silva 
e de Maria Guedes de Arruda.

Valdir Cerqueira, estado civil divorcia-
do, profi ssão conferente, nascido em 
São Paulo, SP no dia quinze de maio 
de mil novecentos e sessenta e seis 
(15/05/1966), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Manoel Cerqueira e de 
Maria Cerqueira Costa.
Andréia Santos dos Reis, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de limpe-
za, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dez de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e quatro (10/02/1974), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Arnaldo Alves 
dos Reis e de Maria das Graças Santos 
dos Reis.

Marcelo Carlos da Silva Almeida, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo (Reg.
Subdistrito Vila Prudente), SP no dia 
dois de outubro de mil novecentos e se-
tenta e nove (02/10/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Carlos da Silva 
e de Avelina de Almeida de Lima.
Devanira Maria de Almeida, estado 
civil solteira, profi ssão cozinheira, nas-
cida em Subdistrito Vila Maria, São 
Paulo, SP no dia dezoito de junho de 
mil novecentos e sessenta e nove 
(18/06/1969), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Eloi Semeão de Almeida e de 
Cenira Moreira de Almeida.

Cristiano Jesus Silverio, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de armazém, 
nascido em Embu, SP no dia vinte e 
seis de julho de mil novecentos e oi-
tenta e sete (26/07/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Jose Carlos dos An-
jos Silverio e de Lourdes Jesus Silverio.
 Natália Oliveira de Aquino, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e um (22/12/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Reginaldo de Aquino e de 
Vanda Oliveira da Silva de Aquino.

Marcio Leandro da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão apontador de produ-
ção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de março de mil novecen-
tos e oitenta (25/03/1980), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Elizeu Carlos da Sil-
va e de Pêdra Gonçalves da Silva.
Sheila de Jesus Silva, estado civil 
solteira, profi ssão atendente magistral, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e dois de dezembro de mil novecentos 
e setenta e oito (22/12/1978), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Elieser Pereira 
Silva e de Avaní de Jesus Silva.

Gabriel Nunes Gallucci, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrati-
vo, nascido em São Paulo (Reg.
1º Subdistrito Guarulhos), SP no dia 
vinte e seis de junho de mil novecentos 
e noventa e oito (26/06/1998), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Eduardo 
Ozorio Gallucci e de Rosangela Eucli-
des Nunes.
 Vanessa Dias de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Vila Maria), 
SP no dia vinte e três de maio de mil no-
vecentos e noventa e seis (23/05/1996), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Cicero 
Oliveira do Nascimento e de Rosa Dias 
Ferreira do Nascimento.

Kaique Rodrigues dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(18/02/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Lusia Rodrigues dos Santos.
Jéssica Helena Marcos do Nascimen-
to, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (11/11/1994), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Itamir do Nascimento e de Heloisa 
Helena Marcos Nascimento.

Robson de Oliveira Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar logistico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quatro 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
dois (04/08/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Renato Queiroz dos Santos e de Maria 
das Graças de Oliveira.
 Daiane Matias Dellafi na, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente de loja, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de ju-
lho de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/07/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Garcia Matias dos Santos e de Cristiane 
Dellafi na Matias dos Santos.

Leandro de Souza Francelino, estado 
civil solteiro, profi ssão agente de aero-
porto, nascido em Subdistrito Jardim 
Paulista, São Paulo, SP no dia vinte de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(20/06/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Vanderlei Francelino e de Rosalina de 
Souza.
 Josefa Antonia da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão agente de aeroporto, 
nascida em Igaracy, PB no dia oito de 
junho de mil novecentos e noventa e um 
(08/06/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Silvestre da Silva e de Margarida Fir-
mino da Silva Silvestre.

Levi Carlos Loyola, estado civil solteiro, 
profi ssão gestor de restaurante, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia três de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(03/06/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Alexandre Loyola e de Dinéa Lúcia 
Navarro Loyola.
 Lícia Yoshemi de Santana Kakuda, es-
tado civil divorciada, profi ssão estudante, 
nascida em Aracaju, SE no dia dezessete 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
(17/02/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Yoshinori Kakuda e de Sônia Maria de 
Santana Kakuda.

Rivaldavi Nascimento de Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Distrito de Sambaiba, Itapicuru, BA no 
dia oito de março de mil novecentos e se-
tenta e oito (08/03/1978), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Rivaldavi Ferreira de Souza e 
de Eugenia Nascimento dos Santos.
 Maria Luzia da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Tobias Barreto (Reg.
3º Ofício), SE no dia quatro de junho 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(04/06/1974), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Leonidio Justiniano da Silva e de Berna-
dete do Carmo.

Armando da Silva Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão gestor da qualidade, 
nascido em Lagoa do Ouro, PE no dia 
doze de novembro de mil novecentos e 
noventa (12/11/1990), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Natalicio Chaves dos Santos e de 
Maria Fabiano da Silva Santos.
Vilma Silva da Cruz, estado civil solteira, 
profi ssão tecnóloga em radiologia, nasci-
da em Esplanada (Reg.Acajutiba), BA no 
dia doze de julho de mil novecentos e oi-
tenta e sete (12/07/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Leonardo Bispo da Cruz e de 
Maria Alves da Silva.

Marcos Theodoro Braga, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de julho de mil novecentos e oitenta 
e nove (17/07/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Claudivino Moreira Braga e de 
Solange Aparecida Theodoro.
Glaucia Aparecida de Oliveira Nas-
cimento, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Subdistrito Belen-
zinho, São Paulo, SP no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (17/12/1985), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Irailton Nogueira do Nascimento 
e de Arinete Honoria de Oliveira Nasci-
mento.

Henrique Cecchini Gualdieri, estado 
civil solteiro, profi ssão atendente, nas-
cido em Subdistrito Penha de França, 
São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e noventa (05/01/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Carlos Gualdieri e de Sueli Aparecida 
Cecchini Gualdieri.
Camila Freitas de Castro, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo (Reg.Sub-
distrito Alto da Moóca), SP no dia treze 
de março de mil novecentos e noventa 
(13/03/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Durval Constantino de Castro e de Ro-
seli Rodrigues de Freitas.

Lindoscar Xavier, estado civil divorcia-
do, profi ssão empresário, nascido em 
Londrina, PR no dia quatorze de outu-
bro de mil novecentos e sessenta e sete 
(14/10/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Oscar Xavier e de Maria Aparecida 
Xavier.
Sirlei Alvara Domingos, estado civil di-
vorciada, profi ssão assessora parlamen-
tar, nascida em São Paulo, SP no dia 
quatorze de setembro de mil novecentos 
e setenta e um (14/09/1971), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Sergio Domingos e de 
Maria de Sousa Domingos.

Raimundo do Amor Divino, estado ci-
vil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Sapeaçú, BA no dia dezessete de 
março de mil novecentos e quarenta e 
três (17/03/1943), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jardelina do Amor Divino.
Pedrolina Ferreira de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em Peabiru, PR no dia vinte e cinco de 
julho de mil novecentos e cinquenta e 
seis (25/07/1956), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Ferreira de Souza e de 
Sebastiana Ribeiro de Souza.

Gabriel Muniz Patrocínio, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de marketing, 
nascido em Vila Velha (Reg.Distrito Ar-
golas), ES no dia dezoito de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(18/11/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Galdino Patrocínio e de Elizete 
Morais Muniz.
Amanda do Nascimento Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em Lagoa Alegre 
(Reg.União), PI no dia vinte de junho 
de mil novecentos e noventa e seis 
(20/06/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Josué Fernandes da Silva e de Janete 
Lopes do Nascimento.

Daniel Kohatsu Kofazu, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nasci-
do em São Paulo, SP no dia dezenove 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
um (19/05/1981), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Valter Kohatsu Kofazu e de 
Fatima Aparecida Bara Kohatsu Kofazu.
Raquel Soares Yanagida, estado civil 
divorciada, profi ssão analista fi nanceira, 
nascida em São Paulo, SP no dia de-
zoito de novembro de mil novecentos e 
setenta e nove (18/11/1979), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ademir Kiiti Yanagida e de Ana Angelica 
Cardoso Soares Yanagida.

Igor Antonio Trindade Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de março 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/03/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Antonio da Silva e de Vani Neves 
Trindade Silva.
Sohaylla Cristina El Fakih, estado civil 
solteira, profi ssão médica veterinária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia qua-
torze de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (14/11/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Nasser El Fakih e de 
Maria de Fatima Kisik.

Tiago Gomes Pires, estado civil divor-
ciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatro de agos-
to de mil novecentos e oitenta e um 
(04/08/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Waldemir de Paula Pires e de Mirtis 
Francisca Gomes dos Santos Pires.
Roberlândia dos Santos Araujo, es-
tado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(10/05/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Alves de Araujo e de Elizabeth 
dos Santos Araujo.

Luciano Alceu Castro Pereira Lira, 
estado civil solteiro, profi ssão corretor 
de imóveis, nascido em Subdistrito Bela 
Vista, São Paulo, SP no dia três de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e três 
(03/02/1973), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marco Aurelio de Lira e de Maria Apareci-
da de Castro Pereira Lira.
Erika Candelaria Mattos da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão corretora de 
imóveis, nascida em Subdistrito Liberda-
de, São Paulo, SP no dia sete de agos-
to de mil novecentos e oitenta e quatro 
(07/08/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Alves da Silva e de Ana Clara de 
Mattos Silva.

Marcelo Ferrari, estado civil divorciado, 
profi ssão vendedor, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia nove de maio de mil nove-
centos e setenta e um (09/05/1971), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Norberto Ferrari e 
de Celenê dos Santos Ferrari.
Aldir Patez da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Tremedal (Reg.Anagé), BA no dia primeiro 
de maio de mil novecentos e sessenta e 
nove (01/05/1969), residente e domicilia-
da em Distrito Itaquera, São Paulo, SP, 
fi lha de Miguel Amaral da Silva e de Alicia 
Evangelista Patez.

Fagner Rodrigues Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão policial militar, nas-
cido em Subdistrito Moóca, São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um (28/12/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Edivaldo 
Rodrigues Santos e de Maria do Carmo 
Rodrigues Santos.
Raquel Cajazeiras da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Santo Amaro), 
SP no dia sete de maio de mil novecentos 
e noventa e oito (07/05/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio Amaro da Silva 
e de Genice Faustino Cajazeiras da Silva.

William Soares Cataldi, estado civil sol-
teiro, profi ssão despachante operacional 
de voô, nascido em Subdistrito Perdizes, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(24/04/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Wilson Cataldi e de Maria da Luz Soares 
da Silva.
Fabiana Almeida Pires, estado civil sol-
teira, profi ssão agente de atendimento 
de aeroporto, nascida em Santo André 
(Reg.1º Subdistrito Guarulhos), SP no dia 
vinte de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (20/05/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sebastião Rubens Pires e de Ma-
ria Aparecida de Almeida Pires.

Maicon Aparecido Pereira da Silva, es-
tado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP no dia treze 
de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(13/04/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Ricardo Pereira da Silva e de Magda 
Pereira Caldas.
Adriana Gallinaro, estado civil solteira, 
profi ssão controladora de acesso, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(14/05/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Aparecido Gallinaro e de Wilma 
Rocha Gallinaro.

Leonardo Freitas Tozarelli, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
dois de outubro de mil novecentos e no-
venta e sete (22/10/1997), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Eugenio Tozarelli e de Olivia 
Oliveira de Freitas.
Bruna Ferreira da Silva, estado civil di-
vorciada, profi ssão operadora de máqui-
na, nascida em Guarulhos, SP no dia cin-
co de janeiro de mil novecentos e noventa 
e quatro (05/01/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Daniel Ferreira da Silva e de Maria 
Eliane 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. 
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José Carlos Araujo da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia três de 
janeiro de mil novecentos e setenta e 
um (03/01/1971), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Anunciação Araujo da Silva.
Letícia Oliveira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão líder de back offi ce, 
nascida em Guarulhos, SP no dia sete 
de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e nove (07/02/1999), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Marcio Gley da Silva 
e de Mirany Oliveira da Silva.

Rodrigo Fernando da Silva, estado 
civil divorciado, profi ssão técnico em 
contabilidade, nascido em São Paulo, 
SP no dia cinco de setembro de mil no-
vecentos e setenta e oito (05/09/1978), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Silvio 
Antonio da Silva e de Ivonete da Silva.
Daniela Laranjeira, estado civil soltei-
ra, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP 
no dia cinco de agosto de mil novecen-
tos e setenta e oito (05/08/1978), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Mario Silva 
Laranjeira e de Cecilia Amorim Esteves 
Laranjeira.

Ivo Augusto da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentado, nas-
cido em São Bento do Una, PE no dia 
seis de setembro de mil novecentos e 
quarenta e um (06/09/1941), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Manoel Augusto 
da Silva e de Ester Maria da Conceição.
Jurandir Pereira de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nas-
cida em Mucurici, ES no dia dezoito 
de dezembro de mil novecentos e cin-
quenta e três (18/12/1953), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Orestes Pereira de Souza e de Orozina 
José dos Santos.

Gilvan Evangelista dos Santos, es-
tado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de triagem, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dezessete de abril de mil nove-
centos e oitenta e sete (17/04/1987), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Dirceu 
Evangelista da Franca e de Perpetua 
Maria da Franca.
Sandra Cristina Antô nio, estado ci-
vil divorciada, profi ssão encarregada 
de escrita fi scal, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e sete de julho 
de mil novecentos e setenta e três 
(27/07/1973), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Nelson Carlos Antônio e de Ma-
ria de Lourdes Antônio.

Roan Lima Della Rosa, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de decorador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (24/04/1996), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Valdecir Della 
Rosa e de Sandra Lima.
Gabrielly Jeniffer Martins Rodrigues, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de janeiro de mil novecentos 
e noventa e oito (19/01/1998), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Roberto Carlos 
Rodrigues e de Maria Nazareth Franco 
Martins.

Ricardo Rodolphi, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Subdis-
trito Vila Maria, São Paulo, SP no dia 
seis de novembro de mil novecentos e 
oitenta e um (06/11/1981), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Durval Fernandes Rodolphi e de Mary 
Nice Bombarda Rodolphi.
Sherida Savioli Freitas, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de março de mil novecentos e oitenta e 
três (01/03/1983), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Paulo Cesar da Silva Freitas e 
de Vera Lucia Savioli Freitas.

É der de Oliveira Soares, estado civil 
divorciado, profi ssão agente de fi sca-
lização, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dez de julho de mil novecentos e 
oitenta e seis (10/07/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Florisvaldo Soares 
Ferreira e de Marlene de Oliveira Quei-
roz Ferreira.
Bruna de Andrade dos Santos, esta-
do civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de abril de mil novecentos e noventa e 
sete (30/04/1997), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Edgar 
Clarindo dos Santos e de Ana Maria de 
Andrade dos Santos.

Cauã D’ Marcos Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão eletrecista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de julho 
de mil novecentos e noventa e seis 
(10/07/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valter de Oliveira e de Joselma 
de Oliveira Souza.
Paloma Carvalho da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia trinta de 
junho de mil novecentos e noventa e 
nove (30/06/1999), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Almir Rogério da Silva e de 
Edriana Carvalho Sousa da Silva.

Henrique Marreiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de julho 
de mil novecentos e noventa e dois 
(07/07/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Aparecido Marcos Mar-
reiro e de Irene Aparecida dos Prazeres 
Nepomuceno Marreiro.
Aline Rizzatti, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e cinco de abril de mil novecentos e 
noventa (25/04/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Adair Rizzatti e de Dercilene 
Fochat Rizzatti.

Jos  alixto  estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido em Cor-
nélio Procópio, PR no dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (25/06/1954), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Dionizio Calixto e de 
Natalia Maria Calixto.
Antonia Rabê lo, estado civil divor-
ciada, profi ssão aposentada, nascida 
em , MA no dia primeiro de agosto 
de mil novecentos e cinquenta e dois 
(01/08/1952), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Bárbara Rabêlo.

Djalma Gomes da Silva Jú nior, esta-
do civil solteiro, profi ssão supervisor de 
expedição, nascido em Subdistrito Bela 
Vista, São Paulo, SP no dia dezesseis 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
seis (16/05/1986), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Djalma Gomes da Silva e 
de Maria Aparecida Marcelino dos San-
tos Silva.
Mariana Miranda refi e  estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida 
em Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, 
SP no dia seis de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (06/09/1988), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Vicente 
Salvador Orefi ce e de Olinda dos San-
tos Miranda Orefi ce.

Pedro Francisco da Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de blindagem, 
nascido em Jandaia do Sul, PR no dia 
vinte e oito de junho de mil novecentos 
e sessenta e oito (28/06/1968), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sylvestre Vaz 
da Costa e de Maria de Jesus da Costa.
Shirley Emilia Perez Fialho, estado 
civil divorciada, profi ssão comerciante, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de outubro de mil novecentos e 
sessenta e oito (28/10/1968), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Juarez Fialho 
Saldanha e de Neuza Perez Fialho.

Reginaldo Nemesio dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e sessenta e 
sete (29/08/1967), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Nemesio dos Santos e de 
Maria Margarida dos Santos.
Silvania Gama Alves, estado civil sol-
teira, profi ssão autônoma, nascida em 

guas Belas, PE no dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e setenta e dois 
(24/06/1972), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Gama da Silva e de Josefa Martins 
Alves.

Vilson Furquim, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de maquina, nascido 
em Campo Mourão, PR no dia vinte e oito 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
sete (28/10/1977), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Olivio Furquim e de Arlinda da 
Rocha Furquim.
Flavia Regina Dias, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Mi-
guel Paulista, São Paulo, SP no dia onze 
de setembro de mil novecentos e setenta 
e um (11/09/1971), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Domingos Augusto Dias e de Ma-
ria Raimunda Dias.

Welington César dos Anjos, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de refrigeração, 
nascido em Ibipitanga, BA no dia vinte e 
um de abril de mil novecentos e oitenta 
e sete (21/04/1987), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Joaquim José dos Anjos e de 
Palmira Rosa de Souza.
Aline Angela de Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de logistica, nas-
cida em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila 
Nova Cachoeirinha), SP no dia dezenove 
de junho de mil novecentos e noventa 
(19/06/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aparecido Pedro de Souza e de Marlene 
Silva Souza.

Vilson Canuto, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vigilante, nascido em Cotia, SP 
no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (29/11/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Valter Canuto 
da Silva e de Marly de Oliveira Silva.
Regiane Aparecida de Morais, estado 
civil divorciada, profi ssão cozinheira, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
oito de abril de mil novecentos e oitenta 
(28/04/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Benedito Anizio de Morais e de Ivone da 
Silva Morais.

Emerson Coelho Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão separador, nascido 
em Araripina (Reg.Distrito Nascente), PE 
no dia dois de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (02/04/1996), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Edmilson dos 
Santos e de Antônia Cleilza Alves Coelho 
Santos.
Benedita Costa de Albuquerque, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em Gurupá, PA no 
dia oito de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e dois (08/02/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Maria da Paz Costa de 
Albuquerque.

Caio Marques da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão chefe de manuten-
ção, nascido em Subdistrito Perdizes, 
São Paulo, SP no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(15/09/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Marques da Silva e de Lucí Rodri-
gues da Silva.
Suzana Salime Alves de Jesus Batista 
Freitas, estado civil solteira, profi ssão au-
xiliar administrativo, nascida em Subdis-
trito Ipiranga, São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de novembro de mil novecentos e 
noventa e três (27/11/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Domingos Batista Frei-
tas e de Luciana Alves de Jesus.

Sergio Ricardo Ferreira de Melo, 
estado civil divorciado, profi ssão açou-
gueiro, nascido em São Paulo (Reg.Vila 
Prudente), SP no dia primeiro de mar-
ço de mil novecentos e setenta e sete 
(01/03/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Valdenir Durval de Melo e de Josefa Fer-
reira de Melo.

ran is a ristiane eixeira e il a  es-
tado civil solteira, profi ssão fi scal de loja, 
nascida em Teresina, PI no dia dois de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(02/05/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antônia Teixeira e Silva.

Amaro Carlos da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
Cabo de Santo Agostinho, PE no dia três 
de maio de mil novecentos e sessenta 
e três (03/05/1963), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Luiz da Silva e de 
Severina de Souza Silva.
Vita da Silva, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e sessenta e quatro 
(22/09/1964), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José da Silva e de Maria da Silva.

Raul Chicate Claro, estado civil solteiro, 
profi ssão balconista, nascido em Sub-
distrito Vila Mariana, São Paulo, SP no 
dia dez de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (10/08/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Carlos Prado 
Claro e de Vânia Magda Chicate Claro.
Larissa da Costa Silva, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Subdistrito Santa Cecília, São Paulo, SP 
no dia cinco de março de mil novecentos 
e noventa e quatro (05/03/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Aldo da 
Silva e de Olinda da Costa Silva.

Marcelo Augusto Barbosa, estado 
civil solteiro, profi ssão militar, nascido 
em São Paulo (Reg.Distrito Guaiana-
ses), SP no dia quatorze de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(14/02/1999), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Regina Celia Barbosa.
Pamela da Silva Cabral do Nascimen-
to, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista, nascida em Distrito Jaraguá, 
São Paulo, SP no dia dez de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/10/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Valdemir Nunes do Nascimento e de 
Rosane da Silva Cabral do Nascimento.

Hugo de Salgo Machado, estado civil 
solteiro, profi ssão jornalista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (14/11/1985), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio José de Freitas 
Machado e de Dagmar Francisco Salgo 
Machado.
Maria Geane Silva Dionisio, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em Olivença, AL no dia vinte e 
sete de dezembro de mil novecentos e 
setenta e oito (27/12/1978), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Manoel Dionisio Neto e 
de Margarida Maria Silva.

Rafael Vieira da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão policial militar, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (29/09/1992), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Francisco da Silva e de 
Zinete Vieira da Silva.
Brenda Navarro Loureiro, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Mairiporã, SP no dia sete de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(07/12/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Marcelo Loureiro da Rocha e de 
Daniella Oliveira Navarro Augusto.

Cícero Aparecido da Silva, estado 
civil divorciado, profi ssão operador de 
equipamentos, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e sessenta e sete 
(24/11/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Bezerra da Silva e de Severina Be-
zerra da Silva.
Edvanda Maria de Araú jo, estado civil 
divorciada, profi ssão autônoma, nas-
cida em Caetité, BA no dia vinte e dois 
de janeiro de mil novecentos e setenta 
e cinco (22/01/1975), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Altino Alves de Araújo e de 
Maria Rosa de Araújo.

Adriano Rodrigues de Melo, estado 
civil solteiro, profi ssão conferente, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dois de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(02/04/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Rodrigues de Melo e de Severina 
Maria de Melo.
Jéssica Souza dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de atendi-
mento, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e dois (28/02/1992), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Maria 
dos Santos Júnior e de Fátima Apareci-
da de Souza dos Santos.

Felipe Bruno Moraes Silva de Oliveira, 
estado civil solteiro, profi ssão analista de 
qualidade, nascido em Guarulhos, SP no 
dia oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (08/10/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Hélio Silva de Oliveira e 
de Arlete Moraes Oliveira.
Jaquellini Ferreira, estado civil solteira, 
profi ssão analista de recursos humanos, 
nascida em Distrito Itaquera, São Paulo, 
SP no dia primeiro de novembro de mil no-
vecentos e noventa e um (01/11/1991), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Mauricio de Souza 
Ferreira e de Adriana Ferreira.

Marcio Rodrigues Monção, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente de logistica, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(24/10/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Rodri-
gues Monção e de Sonia Aparecida de 
Souza Monção.
Lais Paulino de Jesus, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Liberdade), SP no dia trinta e um de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e cinco 
(31/10/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Benedito Santos de Jesus e de Risonelda 
Maria Paulino.

William Candido Scarabel da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Subdistrito Liberdade, São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(29/11/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Roberto Candido da Silva e de Sonia Sca-
rabel da Silva.
Danielle de Alencar, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de enfermagem, nascida 
em Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP 
no dia doze de junho de mil novecentos e 
oitenta e três (12/06/1983), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Archimedes Damião Freitas de 
Alencar e de Rosana Maria de Araujo.

Gildenor dos Santos Dâmaso, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Serrita, PE no dia dezoito de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e um 
(18/10/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Damaso dos Santos e de Vicencia 
Ferreira dos Santos Damaso.
Q uirleni Q uiteria da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante, nascida em 
Subdistrito Santa Efi gênia, São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de junho de mil nove-
centos e oitenta e cinco (29/06/1985), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Vicente Bezerra da 
Silva e de Queteria Geralda dos Santos.

Cristiano da Silva Rodrigues, estado ci-
vil divorciado, profi ssão diretor comercial, 
nascido em Subdistrito Penha de França, 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de ju-
nho de mil novecentos e setenta e sete 
(22/06/1977), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues e 
de Dirce Dias da Silva.
Adriana Maria da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão governanta, nascida em 
Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP no 
dia cinco de agosto de mil novecentos e 
oitenta e sete (05/08/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Orlando Francisco da Silva e 
de Maria José da Silva.

Arthur Sargo Kavéski, estado civil sol-
teiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia seis de maio de mil 
novecentos e noventa (06/05/1990), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Amilson Kavéski e 
de Agda Francisco Sargo Kavéski.
Carolina Z adres Dias, estado civil divor-
ciada, profi ssão biomédica, nascida em 
Guarulhos (1º Subdistrito), SP no dia vinte 
e dois de fevereiro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (22/02/1989), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Elias 
Francisco Dias e de Gislene Zadres Limão 
Dias.

Wyllys Calchi, estado civil divorciado, pro-
fi ssão autônomo, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e dois de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (22/10/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Iberê Calchi e 
de Mara Elizabeth Calchi.

Giselle Andrade Escaleira, estado civil 
solteira, profi ssão protética, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de julho 
de mil novecentos e noventa (25/07/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Alexandre 
José Escaleira e de Cleuza Andrade de 
Souza.

Frederico Pires da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Santo André (Reg.1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e três (16/11/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Elias da Silva e de Joselita 
Pires de Meira.

Aline Gomes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Arujá, SP no dia quinze de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e três 
(15/02/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edmilson Felix da Silva e de 
Vanusa Gomes dos Santos.

Rafael Nascimento Magalhães, esta-
do civil solteiro, profi ssão coordenador 
de PCP, nascido em São Paulo, SP no 
dia trinta e um de agosto de mil nove-
centos e oitenta e sete (31/08/1987), 
residente e domiciliado em Subdistrito 
Vila Guilherme, São Paulo, SP, fi lho de 
Sebastião de Souza Magalhães e de 
Raquel Rodrigues Nascimentos Maga-
lhães.

Tatiane de Andrade Ferreira, estado 
civil solteira, profi ssão assistente judici-
ária, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de setembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (25/09/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Flavio 
Baptista Ferreira e de Marilene de An-
drade Ferreira.

Giovanni Lopes de Oliveira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Tucuru-
vi), SP no dia vinte e nove de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(29/10/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Gildemar Lopes de Oliveira e de 
Umbelina Civirina de Oliveira.

Alynne Martins Rodrigues, estado 
civil solteira, profi ssão maquiadora, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, 
São Paulo, SP no dia seis de abril 
de mil novecentos e noventa e nove 
(06/04/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Luiz Henrique Rodrigues e de 
Myrtes Martins de Souza Rodrigues.

Dgilson Alves da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão técnico de radiolo-
gia, nascido em Crato, CE no dia dezes-
sete de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e sete (17/02/1977), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Francisco Filgueiras 
da Silva e de Maria Aneil Alves da Silva.

lis ngela erafi  da il a, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente 
operacional, nascida em São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de março de mil 
novecentos e oitenta (27/03/1980), resi-
dente e domiciliada em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Maurilio Serafi m 
da Silva e de Luzinete Gomes da Silva.

Marcelo de Oliveira Guerreiro, estado 
civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dezesseis de dezembro de mil nove-
centos e setenta e quatro (16/12/1974), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz 
Guerreiro e de Maria Isaura de Oliveira 
Guerreiro.
Viviane Mazuchi, estado civil solteira, 
profi ssão representante, nascida em 
Guarulhos (Reg.Subdistrito Butantã), 
SP no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e oitenta (18/01/1980), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Carlos 
Antonio Mazuchi e de Marilene Maria de 
Medeiros Mazuchi.
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Roberto Carlos Pereira da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no 
dia trinta de dezembro de mil novecentos 
e oitenta (30/12/1980), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos José Pereira da Silva e de 
Claudenice Pereira da Silva.
Priscila Gomes de Lima, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove (26/05/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Raimundo 
Reis de Lima e de Maria Socorro Gomes 
da Silva.

Wilber Rosa Matos Ribeiro, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de má-
quina, nascido em Vitória da Conquista 
(Reg.1º Ofício), BA no dia dois de janei-
ro de mil novecentos e noventa e sete 
(02/01/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ronilson Matos Ribeiro e de Lucimar de 
Andrade Rosa.
Priscila Cristina da Silva, estado ci-
vil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia três de junho 
de mil novecentos e noventa e dois 
(03/06/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Rose Cristina da Silva.

Cleber Ferreira Xavier, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de empilhadeira, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de julho de mil novecentos e setenta 
e oito (17/07/1978), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Geraldo Julio Xavier e de Dária 
Ferreira Neto Xavier.
Luciana Aparecida França Selmer, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Moóca), SP no dia dezessete de setem-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(17/09/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Norberto Nu o Selmer e de Zuleica Fran-
ça Selmer.

Rafael Ferreira Cavalcanti, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de conexão, 
nascido em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (01/09/1995), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jorge Luiz Ferreira da Silva e de 
Roseane da Silva Cavalcanti.
Kelly Cavalcanti Mendes, estado civil 
solteira, profi ssão agente de aeroporto, 
nascida em Subdistrito Cerqueira César, 
São Paulo, SP no dia dezesseis de mar-
ço de mil novecentos e noventa e seis 
(16/03/1996), residente e domiciliada em 
Distrito de Itaquera, São Paulo, SP, fi lha 
de Manuel Messias Alves Mendes e de 
Marcia Cavalcanti da Silva Mendes.

Henrique Serra Olivares, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente societário, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/07/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Dionisio Olivares Júnior e de Alda José 
Serra Olivares.
Marta Vitoria da Cruz Rosa, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Sub-
distrito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e oito (31/12/1998), residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Vanderlei Rosa e de Edinalva 
Francisca da Cruz Rosa.

Edson Cavalcante Morais, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia oito de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (08/02/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Manuel Alves Morais e 
de Ivone Barbosa Cavalcante.
Aline Aparecida de Paula, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
oito (04/10/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Walmir Mariz Mendonça e de Adriana 
de Paula.

Renato Lemos Cunha, estado civil 
solteiro, profi ssão coordenador técnico, 
nascido em São Paulo, SP no dia onze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (11/02/1987), residente e domiciliado 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, 
fi lho de José Bispo Cunha e de Marluce 
Solange Lemos Cunha.
Bruna Diogo Pereira, estado civil soltei-
ra, profi ssão analista de cobrança, nasci-
da em São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
sete (25/10/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Carneiro Pereira e de Rosaria 
Fatima Diogo Pereira.

David Franklin de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de trade, nasci-
do em Subdistrito Aclimação, São Paulo, 
SP no dia dez de junho de mil novecentos 
e oitenta e oito (10/06/1988), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Creusa Maria de 
Oliveira.
Mayara Carrasco Ruiz, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente de vendas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e oitenta 
e nove (29/05/1989), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Rinaldo Carrasco Ruiz e de Sueli 
Prudente Ruiz.

Severino Ramos da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em 
Vicência (Reg.Aliança), PE no dia cinco 
de abril de mil novecentos e noventa e um 
(05/04/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel José da Silva e de Cosma Cam-
pina da Silva.
Gemima Rodrigues de Paula Ribeiro, 
estado civil divorciada, profi ssão assisten-
te administrativo, nascida em Recife, PE 
no dia dez de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (10/10/1978), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Paulo Rodrigues de Me-
deiros e de Lindinalva Menezes de Paula.

Jonathan Marcelino da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP no 
dia vinte e três de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (23/04/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Givaldo Jose da 
Silva e de Zilda Marcelino da Silva.
Mariana Novaes Santos da Costa, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente 
de vendas, nascida em Santos (Reg.
Itanhaém), SP no dia oito de abril de mil 
novecentos e noventa e três (08/04/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Osenildo 
Santos da Costa e de Creuza Francisca 
de Jesus.

Diego Rodrigues Nieuw enhoff, estado 
civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vin-
te e cinco de julho de mil novecentos e 
oitenta e três (25/07/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Luiz Carlos Nieu enhoff 
e de Cleusa Cristina Rodrigues da Silva 
Nieu enhoff.
Juliana Cristina Santos Corral, estado 
civil divorciada, profi ssão gerente comer-
cial, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (26/01/1985), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Izaquiel Corral e de 
Valdete Maria dos Santos Corral.

Rodrigo de Souza Rezende, estado civil 
divorciado, profi ssão advogado, nascido 
em Subdistrito Santana, São Paulo, SP 
no dia dez de junho de mil novecentos e 
setenta e nove (10/06/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ildo de Souza Rezende 
e de Isabel Gouveia Rezende.
Ana Paula Sciamarelli Simplicio, esta-
do civil solteira, profi ssão coordenadora 
fi nanceira, nascida em Subdistrito Santa-
na, São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (28/02/1984), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Salvador Sciamarelli Simplicio e de 
Elisabete Aparecida da Silva Nascimento.

Marcos Roberto Barbosa, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Subdistrito Casa Verde, São Paulo, SP 
no dia dois de agosto de mil novecentos 
e sessenta e nove (02/08/1969), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Roque Rui Bar-
bosa e de Benedita Ebenilda Barbosa.
Sueli do Vale Noronha Mendes do 
Nascimento, estado civil viúva, profi s-
são auxiliar de serviços gerais, nascida 
em Fortaleza (Reg.Guarulhos-SP), CE 
no dia dezoito de outubro de mil nove-
centos e setenta e quatro (18/10/1974), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco 
Jaime Noronha e de Francisca Valda do 
Vale Noronha.

Lucas Costa Bonifacio, estado civil sol-
teiro, profi ssão tosador autônomo, nasci-
do em Osasco (Reg.Jandira), SP no dia 
vinte e cinco de agosto de mil novecen-
tos e noventa e nove (25/08/1999), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Elias Bonifacio e 
de Luciana Aparecida Vaz da Costa.
Mariana Rizzotto, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São 
Paulo (Reg.1º Subdistrito de Guaru-
lhos), SP no dia vinte e seis de março 
de mil novecentos e noventa e nove 
(26/03/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Félix Rizzotto e de Malvinda de Lima 
Rizzotto.

Weliton Almeida de França, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Ipirá, BA no dia dezenove de 
maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(19/05/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Luiz Costa de França e de Irandi 
Almeida de França.
Regiane Santos Vicente, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Diadema, SP no dia dois de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e três 
(02/02/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Osmar Vicente e de Valdete Lima dos 
Santos.

Victor Daniel Alves de Jesus, estado 
civil solteiro, profi ssão manobrista, nasci-
do em Distrito de Guaianases, São Pau-
lo, SP no dia trinta de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e sete (30/01/1997), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Marinei 
Alves de Jesus.
o lenne o a da aix o  estado civil 

solteira, profi ssão secretária, nascida em 
Itabuna (Reg.Itajuípe), BA no dia vinte e 
dois de junho de mil novecentos e noven-
ta e sete (22/06/1997), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Josenildo Prado Paixão e de 
Joselene Curcino Jesus de Souza.

José Manoel dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
São Joaquim do Monte, PE no dia seis 
de novembro de mil novecentos e ses-
senta e sete (06/11/1967), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Manoel José dos San-
tos e de Estelina Jesuina da Conceição.
Maria da Conceição Santos, estado 
civil solteira, profi ssão aposentada, 
nascida em Gandu, BA no dia cinco 
de julho de mil novecentos e setenta 
(05/07/1970), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Tavares Santos e de Maria Antonia 
da Conceição.

Tiago Nunes Cascaes, estado civil 
solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido em Tubarão, SC no dia vinte e 
um de junho de mil novecentos e oitenta 
e sete (21/06/1987), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Nilton Cascaes e de Dionisia 
Nunes Cascaes.
Igor Amorim Loureiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão bartender, nascido em Pi-
rajuí (Reg.Reginópolis), SP no dia vinte e 
quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (24/11/1994), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Adilson Gonçal-
ves Loureiro e de Maria Porto Amorim 
Loureiro.

Wallycson Seifert Espinola, estado 
civil solteiro, profi ssão mecânico, nasci-
do em São Miguel do Iguaçu (Reg.Foz 
do Iguaçu), PR no dia dez de novem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(10/11/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Nelson Espinola e de Vali Seifert.
Ingrid Rafaela Pedroso, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Guarulhos, SP no 
dia cinco de abril de mil novecentos e 
noventa e dois (05/04/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Ila Maria da Conceição 
Pedroso Crispim.

Paulo Sérgio Dias da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão almoxarife, nascido 
em Juazeiro do Norte (Reg.Distrito de 
Marrocos), CE no dia vinte e cinco de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(25/10/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Domingos Pereira da Silva e de Maria Neci 
Dias da Silva.
Andressa de Sousa Ferreira, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar juridico, 
nascida em São Paulo, SP no dia nove de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro 
(09/05/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Lupercio dos Santos Ferreira e de Dulcineia 
Pereira Sousa de Oliveira.

Rogério da Silva Azevedo, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em Sub-
distrito Penha de França, São Paulo, SP no 
dia trinta e um de agosto de mil novecentos 
e sessenta e seis (31/08/1966), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Marcio Azevedo Torres e 
de Dilse da Silva Azevedo.
Wilma Maria dos Santos, estado civil di-
vorciada, profi ssão operadora de máquina, 
nascida em São Paulo (Capela do Socorro), 
SP no dia vinte e quatro de julho de mil no-
vecentos e sessenta e nove (24/07/1969), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Maria Sebastiana 
dos Santos.

Mauricio Xavier, estado civil divorciado, 
profi ssão courier, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de janeiro de mil novecen-
tos e setenta e um (26/01/1971), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Manoel Francisco Xavier e 
de Benedita Martiniano Xavier.
Célia Dani de Araujo, estado civil divorcia-
da, profi ssão do lar, nascida em Engenheiro 
Beltrão, PR no dia primeiro de março de mil 
novecentos e sessenta e oito (01/03/1968), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Sebastião 
Leopoldino de Araujo e de Isabél Dani de 
Araujo.

Joaldo Santos Freitas, estado civil solteiro, 
profi ssão agente de organização escolar, 
nascido em Boquim (Reg.2º Ofício), SE 
no dia três de outubro de mil novecentos 
e sessenta e nove (03/10/1969), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Inocencio Freitas e 
de Maria Ferreira Santos.
Reginalva Paiva de Freitas, estado civil 
solteira, profi ssão nutricionista, nascida em 
Boquim (Reg.2º Ofício), SE no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e setenta e um 
(30/09/1971), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Floriano de Freitas e de Maria Paiva 
de Freitas.

Wilson José dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão auxiliar de padaria, 
nascido em Guarulhos, SP no dia onze de 
novembro de mil novecentos e setenta e 
quatro (11/11/1974), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Cardôso dos Santos e de Maria de 
Lourdes dos Santos.
Agenilda dos Santos, estado civil divor-
ciada, profi ssão cozinheira, nascida em 
Ribeira do Pombal, BA no dia vinte e nove 
de julho de mil novecentos e setenta e dois 
(29/07/1972), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Raimundo Silva Santos e de Josefa Ursulina 
Maria de Jesus.

Ricardo Borges de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máquinas in-
dustriais, nascido em Indaiatuba, SP no dia 
seis de agosto de mil novecentos e oitenta e 
quatro (06/08/1984), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Paulo Mulato de Souza e de Ivany Borges 
do Nascimento de Souza.
Cristina dos Santos Brito Dias, estado civil 
solteira, profi ssão líder de montagem, nasci-
da em Subdistrito Aclimação, São Paulo, SP 
no dia doze de outubro de mil novecentos e 
setenta e nove (12/10/1979), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Edesio Dias dos Santos e de 
Marinalva dos Santos Brito Dias.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei. 

Lavro o presente para 
ser afi xado no er i o 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local. 
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BONA FIDE

FORROS DE PVC 
INSTALADO OU MATERIAL

BONA 

(11) 2729-7391
(11) 2729-7346

Rua Profª Maria José Barone Fernandes, 
84, Vila Maria, São Paulo-SP

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

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

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

LITORAL SUL
Itanhaém, terrenos de 
300m2 e chácara de 

1000m2.
Peruíbe terrenos a partir 

de 125m2 doc 100%.
Pequena entrada e 

prestações que cabe no 
seu bolso.

F: 96451-9424 
2959-7707 F: 98148-0102 Robson

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

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

ADVOGADO (2 vagas)
° Atuar na área de Contencioso Civil 

de Massa, processos e petições.
° Ensino Superior completo em 
Direito, experiência na área.

C/ conhecimento em Processo Civil.
 

° BENEFÍCIOS: Estacionamento, 
Restaurante  na empresa.
° HORÁRIO: De seg a sex, 

das 9h às 18h.
° INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

C/ OAB Ativo  e salário a combinar.
Enviar currículo: 

ana@conpac.com.br

APTO COND MÁXIMO
Centro de Guarulhos. 

94m2, 2vgs de garagem,
3dorms, decorado, rico em 

armários, piso granito e etc...
R$ 590mil 

F:97164-9190/97543-5126

(11) 2843-6165 (11) 94240-3474INFORMAÇÕES

L

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

Você conhece o método de pilates?
Pilates é poderoso em sua eficácia 

no direcionamento de seu corpo inteiro 
em um único treino. 

Como não é uma atividade de alto 
impacto, qualquer um pode fazê-lo.

Rua Conego Valadão, 1.452 - 1º andar 
Gopouva

Tel: (11) 4307-2609
97424-5767

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR EXTERNO 
 P/ venda de produtos naturais e 
suplementos alimentares c/ veí-
culo próprio(moto/carro) Salário, 
ajuda de custo + 10% comissão. 
P/ atuar em GRU. E-mail lean-
dro.oliveira@vitaflorais.com.br 
F:(11)98669-4223 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 VENDE-SE 

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

 APTO PRX. AV.EMILIO RIBAS 
 Quitado, 2°andar c/2 dor-
ms, gás canalizado da 
rua, 1vg. Cond R$105,00. 
R$125.000,00.F:2087-0465 

 CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
 Urgente! Apto mob. C/ pisci-
na e churrasq. Ac 44mil + 42 
de R$1.300,00 F:(12)3882-
2020/99774-8981 

 LITORAL 

 IMÓVEIS EM ITANHAÉM 
 Locação e venda de imóveis c/ e 
s/ piscina F:13 99723-4798 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. F: 
96724-5421 WhatsApp 

 VENDO BORRACHARIA 
 Completa, tratar c/ Sebastião 
Fone: 94517-2424/ 96053-8859 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 DESVENDO SUA VIDA 
 Atravéz do copo de água. 
F:93049-9195/ 982850337 

 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 

 KIDS PROTEÇÃO 
 Redes de proteção, suporta até 
530Kg aprovado pela norma 
ABNT, Inmetro, Instituto Falção e 
Bauer 5 anos de garantia F:4810-
7148/ 95347-9449 Whats 

 MARTY FORROS 
 Forros de PVC instalado c/ isola-
ção térmica, estrutura metálica, 
mão de obra 5 anos de garantia 
3494-7433/99302-8413 

 SOFÁS RECLINÁVEIS 
 Conserto em sofás e poltronas 
reclináveis. Marca plenitude. 
F:95876-4925 whats 

 KING CONSTRUÇÃO REFORMA 
 Telhado de zinco, estrutura metá-
lica, pintura em prédio comercial, 
industrial e residencial, divisórias 
de drawal e de placa cimentí-
cia. F:99388-9875/96827-6034 
Email: gustavosb2011@hotmail.
com 

     

   

Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 
2823-0828
 2823-0830
2823-0836
2823-0837
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil




