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Tarifa social para transporte 
a velórios e sepultamentos 
é analisada pela Câmara
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ANIMAÇÃO: A atriz Paolla Oliveira começou a segunda-feira bem animada; 
ela publicou no Instagram vídeo com um look sensual, rebolando muito
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Polícia investiga cartório de 
Guarulhos por suposto 
desvio de R$ 1 milhão

Bando acusado de crimes 
de pistolagem no Ceará é 
desarticulado na cidade

OPERAÇÃO EM GUARULHOS

O prefeito Guti (PSB) anunciou nesta segunda (15), durante entrevista coletiva no Paço Municipal, a criação de um grupo para 
tapar 14 mil buracos nas vias da cidade; a Proguru e a Sabesp farão parte da força-tarefa que já iniciou os trabalhos

Força-tarefa quer tapar 14 mil 
buracos nos próximos 100 dias
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Governo propõe salário mínimo 
de R$ 1.040, a partir de 2020
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Secretário Waldery Rodrigues

A força-tarefa iniciou os
trabalhos nesta segunda
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Horário integral

A estação Campo Belo do Metrô de São Paulo começou a funcionar em horário integral 
nesta segunda-feira (15). Sua inauguração ocorreu há mais de uma semana pelo gover-
nador João Doria (PSDB). A estrutura da nova estação recebeu elogio dos passageiros.
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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° 2142
13/04/2019
07 - 40 - 44 - 50 - 52 - 57

 
Lotofácil
Concurso n° 1800
12/04/2019 
01 - 02 - 05 - 06 - 07
08 - 10 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 20 - 21 - 22

Lotomania
Concurso n° 1960 
12/04/2019
06 - 10 - 11 - 12 - 26
30 - 31 - 38 - 43 - 45
54 - 67 - 69 - 77 - 79
82 - 84 - 91 - 92 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1924
09/04/2019
Primeiro sorteio 
18 - 22 - 26 - 30 - 34 - 41
Segundo sorteio
02 - 06 - 17 - 25 - 30 - 44

Federal
Extração n° 05379
10/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   31483          1.350.000,00
2º  8162               20.000,00 
3º  6366               19.000,00
4º  88003             18.500,00
5º  41442               17.445,00

Operação prende dez pessoas por 
‘crimes de pistolagem’ no Ceará 
Ulisses Carvalho 

Policiais civis de Guaru-
lhos ligados ao 4° Distrito 
Policial prenderam dez ho-
mens acusados por ‘crimes 
de pistolagem’, expressão 
utilizada para os assassina-
tos sob encomenda. Além 
de homicídio, a quadrilha 
também deverá responder 
por associação criminosa, 
porte ilegal de arma e tráfi-
co de entorpecentes. 

Cerca de 80 policiais 
participaram da operação, 
realizada na manhã desta 
segunda-feira (15), que con-
tou com 54 equipes e 38 
viaturas. De acordo com a 
Polícia Civil, dos dez presos, 
seis fariam parte da facção 
criminosa Primeiro Co-
mando da Capital (PCC). A 
operação batizada Cactus, 
contou com apoio também 
de policiais de Mogi das 
Cruzes e São Bernardo do 
Campo. 

Além da suspeita de pra-
ticar ‘crimes de pistolagem’ 
no Ceará, sendo inclusi-
veno assassinato de dois 

policiais, o grupo também 
é suspeito de praticar um 
homicídio em Guarulhos, 
que está em investigação 
atualmente pelo Setor de 
Homicídios e Proteção à 
Pessoa (SHPP).

As prisões ocorreram nas 
cidades de Itaquaquecetu-
ba, São Paulo e Guarulhos, 
nos bairros Pimentas e 
Jardim Marilena. Durante 
a Operação Cactus, os 
policiais também prende-
ram duas pessoas que não 
estariam envolvidas com o 
grupo e uma mulher teria 
sido detida para averigua-
ção no 4° Distrito Policial. 

Com os suspeitos foram 
apreendidos um fuzil 762, 
uma pistola nove milímetros,  
uma pistola calibre 380, um 
revólver 38 e outro 32, além 
de maconha e cocaína que 
estariam embaladas para 
a venda. A investigação foi 
iniciada há quatro meses e 
o grupo estaria promoven-
do vaquejadas na região do 
Pimentas para a venda de 
entorpecentes. 

O incêndio que atinge a 
Catedral de Notre Dame, 
no centro de Paris, na 
França, desde a tarde desta 
segunda-feira, 15, destruiu 
sua principal torre, disse 
Emmanuel Grégorie, vice-
-prefeito de Paris, lamen-
tando os “danos colossais”. 
Os bombeiros lutavam 
para controlar as chamas, 
que já haviam começado a 
consumir também as torres 
dianteiras.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o fogo pode estar 
relacionado com as obras 
de renovação que estavam 
sendo feitos no edifício, que 
data de 1163. A polícia de 
Paris, no entanto, diz que 
é cedo para identificar as 
causas do incêndio e não 
houve registro de vítimas até 
a conclusão desta edição.

A Promotoria anunciou 
a abertura de uma investi-
gação para determinar as 
circunstâncias do incêndio, 
que começou às 18h30 
locais (13h30 em Brasília).

“Agora começamos uma 
missão de tentar salvar as 
preciosas obras de arte e 
estamos dando prioridade 
de ampliar a segurança nas 
imediações para proteger 
os turistas e os vizinhos dos 
riscos de desmoronamento”, 
acrescentou o vice-prefeito 
a um canal de TV. “Não vai 
sobrar nada da estrutura (do 
teto), que data do século 
19 de um lado e do 13 de 
outro”, disse o porta-voz da 
catedral, André Finot. 

A catedral passa por um 
processo de restauração 
em sua torre estimado em 
US$ 6,8 milhões (R$ 26,8 
milhões). Seria feita uma 
renovação na “agulha” de 
250 toneladas de chum-
bo que ficava no topo da 
principal torre. O fogo teria 
começado no sótão, na base 
da torre, de onde podem 
ser vistas saindo chamas e 
fumaça preta. Imagens de 
TV mostram que as chamas 
se projetam muito acima da 
construção.

Chamas consomem teto 
da Notre Dame; principal 
torre desmorona
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Representantes da 
Prefeitura de Guarulhos e 
da Federação das Associa-
ções Muçulmanas do Brasil 
(Fambras), reuniram-se nesta 
segunda-feira (15) para tratar 
sobre parceria em ação 
comunitária a ser realizada 
no dia 11 de maio, no Centro 
de Integração da Cidadania 
(CIC), região do Pimentas.

O vice-presidente da Fam-
bras, Ali Hussein El Zoghbi, 
explicou o objetivo da ação 
que oferecerá diversos 
serviços à população.”Estão 
previstas 17 modalidades 
de atendimento em saúde, 
como prevenção ao câncer 
de mama, exames de 
acuidade visual (com óculos 
gratuito), testes para hepati-
te C, hipertensão, diabetes, 
colesterol, atendimento 
odontológico e orientação 
nutricional, além de serviços 
de cidadania, cultura e lazer. 
O evento sem bandeira 
política, religiosa ou comer-
cial  acontecerá durante o 

Ramadan, mês sagrado dos 
muçulmanos”, afi rmou.

Na oportunidade, Lameh 
Smeili, Secretário de Direitos 
Humanos, explicou que o 
objetivo é oferecer gratui-
tamente e sem ônus aos 
cofres públicos, exames, 
serviços estéticos, ativida-
des culturais e de lazer à 
população. “A escolha da 

região foi assertiva, pois a 
mesma concentra boa par-
cela da população carente 
da cidade”, disse.

Além dos nomes já citados, 
também participaram da reu-
nião Paulo Cesar Matheus da 
Silva (Educação), Vitor Souza 
(Cultura), Jurandir Pereira 
(Chefe de Gabinete), Dalmo 
Viana (secretário adjunto 

de Saúde), Daniel Mourad 
(adjunto de Direitos Huma-
nos), Styvenson Noboru Koga 
(diretor do Departamento de 
Trânsito), Elen Farias (presi-
dente do Fundo Social de So-
lidariedade) e Walid Shuqair 
(subsecretário de Políticas 
para o Idoso). Pela Fambras, 
Ibrahim Abou Nimri, Delduque 
Martins e Ali A. Hayek.

Prefeitura e Fambras firmam parceria em 
ação que oferecerá serviços gratuitos
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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

Após 6 anos fora 
da agenda oficial de 
jogos, o ginásio do 
Complexo Esportivo 
João do Pulo, no Jd. 
Divinolândia recebeu 
neste sábado (15), 
partida do Campeonato 
Paulista Masculino de 
Basquete, categoria 
sub12.  Na ocasião, a 
Apagebak/Guarulhos, 
equipe que representa 
o município, venceu o 
Internacional de Rega-
tas por 97 a 40.

 “Era uma das metas 
do plano de governo e 
concluímos com êxito. 
É muito bom ver um 
local, como o João do 
Pulo, tão tradicional 
em Guarulhos, voltar a 
receber jogos do alto 
rendimento. Mérito 
de toda equipe que 
trabalhou arduamente 

para esta retomada”, 
disse Rogério Hamam, 
Secretário de Esporte 
e Lazer.

No próximo dia 24, 
mais movimentação 
garantida no ginásio 
com Apagebak/Gua-
rulhos x Corinthians, 
também pelo Campeo-
nato Paulista Masculino 
de Basquete, sub12 e 
sub15, a partir das 16h. 
A entrada é gratuita.

Além do alto ren-
dimento, o João do 
Pulo também recebe o 
trabalho desenvolvido 
pelos professores da 
Iniciação Esportiva em 
diversas modalidades, 
entre elas futsal e 
vôlei. Para participar, 
basta verificar moda-
lidades e horários das 
aulas pelo telefone: 
2087-6850.

Ginásio do Complexo 
João do Pulo volta a 
receber jogos oficiais
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Como a administração 
municipal não possui equipe 
noturna, o serviço irá ocorrer 
somente até às 19h, e nas 
vias de grande movimenta-
ção, o reparo será efetua-
do somente aos fi nais de 
semanas e com apoio de 
agentes da Secretaria de 

Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU). 

É possível solicitar o servi-
ço de tapa valas à Proguaru, 
indicando o CEP e o número 
de onde se encontra o 
problema, através do What-
sApp (11) 95556-8388, pelo 
telefone (11) 2475-9000 ou 

por e-mail: faleconosco@
proguaru.com.br. Já as quei-
xas à Sabesp podem ser 
feitas pelo 0800 011 9911 ou 
pelo Whatsapp (11) 99983-
4217. Além disso, o cidadão 
pode comparecer a uma das 
unidades da Rede Fácil de 
Atendimento ao Cidadão.

Ulisses Carvalho 

O prefeito Guti (PSB) 
anunciou, durante entrevis-
ta coletiva na tarde desta 
segunda-feira (15), no Paço 
Municipal, a criação de 
uma força-tarefa para tapar 
14 mil buracos existente 
nas vias de Guarulhos. 
Levantamento apresentado 
pela prefeitura aponta que 
Bonsucesso e Pimentas 
são as regiões que mais 
sofrem com o problema na 
cidade. 

A operação Tapa-Valas 
contará com equipes do 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae), 
Sabesp e Progresso e 
Desenvolvimento S/A (Pro-
guaru). Como a operação 
começou na segunda-feira, 
a duração de acordo com 
o prefeito será entre 90 
a 100 dias, com um custo 
de R$ 2 milhões mensais, 
podendo chegar ao fi nal 
no valor entre R$ 8 milhões 

e R$ 10 milhões. 
Questionado pelo HOJE 

sobre os protestos da 
população, já que mora-
dores chegaram a plantar 
bananeiras nos bairros 
do Bonsucesso, Parque 
Continental e Vila Carme-
la, o prefeito afi rmou que 
considera a atitude legítima 
dos moradores. “É um 
protesto justo e temos que 
trabalhar para equalizar 
isso”, afi rmou. 

Sobre a possível demora 
em iniciar a operação de 
manutenção nas vias da 
cidade, o prefeito culpou 
as fortes chuvas e a parte 
fi nanceira. “Se a gente 
tivesse um fl uxo de caixa 
maior, poderíamos terminar 
o serviço em 30 dias”, 
destacou. 

Nesta segunda, de 
acordo com o prefeito, o 
trabalho já foi iniciado na 
região do Bonsucesso e 
também na área do Parque 

Continental I. A adminis-
tração municipal separou 
as regiões em equipe 1 e 
equipe 2. A de número 1 
é responsável pelas áreas 
do Bonsucesso, Ponte 
Alta, Inocoop, Pimentas, 
Jardim Centenário, Jardim 
Angélica, Vila Any, Jardim 
Guaraci, Cumbica, Cidade 
Satélite, Jardim Presidente 
Dutra, Lavras, Jardim Forta-
leza, Bananal, Jardim São 
João e Tanque Grande. 

Já a equipe 2, fará a 
manutenção nas regiões do 
Parque Continental I, II, III, IV 
e V, além da Vila Fátima, Vila 
Galvão, Parque Cecap, Go-
poúva, Itapegica, Vila Barros, 
Ponte Grande, Munhoz, 
Zantaro, Taboão, Bom Clima, 
Recreio São Jorge, Prima-
vera e Mikail.  “São cinco 
equipes no lado 1 e nove no 
lado 2”, destacou, podendo 
chegar a 100 pessoas en-
volvidas na força-tarefa para 
tapar buracos. 

Sem equipe noturna, serviços
serão executados até às 19h

Força-tarefa com Proguaru e Sabesp 
é criada para tapar 14 mil buracos
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Antônio Boaventura

Desde setembro do ano 
passado, a Polícia Civil 
investiga suposto desvio 
de pouco mais de R$ 1 
milhão em repasse que o 
1º Tabelionato de Notas de 
Guarulhos deveria enviar 
ao governo do estado. A 
suspeita recai sobre a pos-
sibilidade de falsifi cação 
de documentos. A defesa 
do ex-titular do cartório 
Archimedes Gualandro 
Júnior afi rma que a multa 
de R$ 300 mil aplicada 
é fruto de distorções em 
laudo realizado de forma 
superfi cial. 

De acordo com a investi-
gação do caso, o montante 
de R$ 1.071.711,92 deveria 
ser repassado pelo Tabe-
lionato ao Fundo Especial 
de Despesa do Tribunal 
de Justiça, ao Fundo de 
Compensação dos Atos 

Gratuitos do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e 
de Complementação de 
Receita Mínima das Serven-
tias Defi citárias e à Carteira 
de Previdência das Serven-
tias não Ofi cializadas da 
Justiça do Estado, além de 
não ter pago o Imposto de 
Renda sobre o valor.

A Lei 11.331, de 26 de 
dezembro de 2002, discri-
mina os valores que devem 
ser pagos pelos cartórios 
ao Estado – os chamados 
emolumentos relativos 
aos serviços notariais e de 
registro. 

O caso é investigado pelo 
1º Distrito Policial de Gua-
rulhos, que apura suposta 
falsifi cação de documentos 
e crime contra a ordem pú-
blica. Durante a apuração, 
peritos identifi caram notas 
fi scais frias de materiais 
de escritório no valor total 

de R$ 650 mil. Segundo a 
investigação, os produtos 
não foram entregues.

“Uma das distorções é a 
afi rmação que o tabelião 
fez uso de notas frias da 
empresa Exataprint, quan-
do na verdade o que foi 
constatado pelo contador 
é que aquela empresa 
estaria irregular perante o 
CADESP (Cadastro de Con-
tribuintes do ICMS). O fato 
não tem nenhuma relação 
com o ato de compra de 
materiais de escritório pelo 
tabelião, sendo um proble-
ma da empresa Exataprint 
com o fi sco Estadual”, disse 
o advogado Luiz Ziller.

Em fevereiro deste ano, 
o corregedor-geral de 
Justiça, Geraldo Francisco 
Pinheiro Franco negou um 
recurso do ex-titular do 1º 
Tabelionato de Notas da 
Comarca de Guarulhos.

Polícia investiga suposto desvio de 
R$ 1 milhão em repasse de cartório

Programação da Operação Tapa-Valas

Equipe 1

Bonsucesso: De 15 de abril até 4 de maio 

Pimentas: 5 de maio até 29 de maio 

Cumbica: De 30 de maio até 23 de junho 

Lavras: De 24 de junho até 14 de julho 

Equipe 2 

Parque Continental: De 15 de abril até 29 de abril 

Região Central: De 30 de abril até 05 de junho 

Ponte Grande: De 6 de junho até 15 de junho 

Cidade Martins: 16 de junho até 10 de julho 

Várzea do Palácio: 11 de julho até 14 de julho. 



www.guarulhoshoje.com.br 5terça-feira, 16 de abril de 2019

• 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
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Antônio Boaventura 

A concessão gratuita de 
transporte para a loco-
moção de populares aos 
cemitérios da cidade para 
acompanhar velórios e 
sepultamentos pode ser re-
gulamentado pela adminis-
tração pública. Caso a pro-
posta seja aprovada pelos 
vereadores, o serviço será 
custeado pelo contratante 
a partir de uma tabela de 
valores elaborada pela 
prefeitura, bem como a 
indicação das empresas do 
ramo habilitadas para atuar 
neste segmento. 

A proposta foi avaliada 
de forma positiva pela 
Comissão de Direitos 
Humanos, Cidadania, 
Habitação, Assistência 
Social e Igualdade Racial, 
da Câmara Municipal. 
O projeto contempla a 
implantação da tarifa social 
para o transporte especí-
fi co de populares para os 
cemitérios da cidade. 

Guarulhos conta atual-
mente com quatro cemi-
térios - São Judas Tadeu, 

localizado no Picanço, 
Necrópole do Campo 
Santo, que está na Vila Rio, 
Nossa Senhora de Bonsu-
cesso e São João Batista, 
no Centro.

A iniciativa faz parte do 
projeto de lei apresentado 

pelo vereador Alexandre 
Dentista (DC) no ano pas-
sado. O parlamentar suge-
re que o Executivo possa 
selecionar empresas de 
transporte, por meio de 
chamamento público, 
para a disponibilização 

de transporte coletivo de 
pessoas que pretendam 
comparecer em velórios e 
sepultamentos de amigos 
ou parentes. O serviço 
seria disponibilizado 
mediante pagamento de 
preço popular.

O Executivo encaminhou 
à Câmara Municipal, o 
Projeto de Lei nº 1.154/19, 
que dispõe sobre o Serviço 
de Acolhimento em Família 
Acolhedora em Guarulhos. 
O prefeito Guti assinou a 
proposta na quinta-feira (11), 
na presença do secretário 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social, Alex 
Viterale e de representan-
tes das duas instituições 
que executam o serviço 
no município, a Casa Amor 
ao Próximo e a ONG Forte 
–, ambas selecionadas 
no ano passado por meio 
de edital de chamamento 
público.

O projeto de lei encami-
nhado na sexta-feira (12),  
atualiza o serviço que fora 
lançado no município no 
fi nal de 2017, conforme 
estabelecido pela Política 
Nacional de Assistência 
Social. A gestão da Família 
Acolhedora é vinculada à 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
(SDAS), e sua execução po-
derá ser direta ou indireta 
por meio de chamamento 
público, fi rmando termo de 

colaboração com Organi-
zações da Sociedade Civil 
(OSC).

Em Guarulhos, a deman-
da do serviço começou a 
se formar em meados de 
2018 e, segundo a SDAS, 
com a implementação 
do serviço com as OSCs, 
a buscas por famílias se 
intensifi cará.

O Família Acolhedora 
visa acolher temporaria-
mente e atender crianças e 
adolescentes, inicialmente 
de zero a dois anos, em 
situação de risco social ou 
de abandono, negligência 
familiar ou opressão, afas-
tadas do núcleo familiar por 
medida judicial protetiva. A 
ideia é viabilizar a continui-
dade da convivência fami-
liar em um ambiente sadio, 
já que o intuito do serviço é 
o retorno da criança à sua 
família de origem, funcio-
nando como alternativa ao 
acolhimento institucional, 
ofertando às crianças am-
paro, aceitação, amor e a 
possibilidade de convivên-
cia familiar e comunitária, 
a fi m de estimular o seu 
desenvolvimento.
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Executivo encaminha projeto Família 
Acolhedora ao Legislativo municipalCâmara analisa criação de tarifa social 

para transporte a velórios e enterros

Ninguém é de ferro!
Depois de representar a Prefeitura em Portugal 

e Espanha, o infl uente secretário Rodrigo Barros 
(Desenvolvimento) solicitou férias para emendar 
com o feriado da Páscoa…

Mea culpa
O ex-vereador caubói Wagner Freitas (PTB) foi 

visto semana 
passada na Casa 
Branca. Fontes 
afi rmam que ele 
fez questão de 
se desculpar 
com o prefeito 
Guti (PSB) pelos 
ataques que fez 
no 2º turno em 
2016…

A conferir
O alto clero 

gutista fi cou com 
impressão que 
Wagner Freitas 
(PTB) não será 
candidato a prefeito em 2020. E sim a vereador. 
Ele sempre teve o sonho de ser presidente da 
Câmara…

Calote político
Apesar de acordos já fi rmados, o alto clero gutis-

ta aposta que o deputado estadual Jorge Wilson 
Xerife (PRB) será candidato a prefeito em 2020. Eu 
também não duvido...

Sem controle
Já passou do momento de identifi car os veículos 

ofi ciais da Câmara. Muitos Onix brancos circulam 
por aí em locais e horários, digamos, estranhos…

Falta sintonia
Questionada, a assessoria da Prefeitura respon-

deu que a Secretaria de Meio Ambiente não cedeu 
a Casa do Atleta (Parque no Gopoúva) a nenhuma 
OnG. Entretanto, em 29 de março, decreto 35.730 
permite a utilização pela OnG Instituto Veterinário 
do Bem Estar Animal…

Pode isso, Arnaldo?
A secretária do 

Trabalho, Telma 
Cardia (PSB), 
foi vista ontem 
à tarde em São 
Paulo - duran-
te horário de 
expediente - em 
reunião com 
sindicalistas dos 
frentistas. Ela é 
ligada à catego-
ria em Guaru-
lhos…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Grupo de Segurança Viária discute 
ações para diminuir violência no 
trânsito na cidade de  Guarulhos

O Grupo de Segurança 
Viária de Guarulhos fez 
nova reunião, na última 
quarta-feira (10), para discu-
tir e traçar as diretrizes das 
próximas ações que serão 
adotadas para diminuir 
a violência no trânsito. O 
encontro aconteceu no 
auditório 3A do Adamastor 
Centro, no Macedo.

Um dos principais pontos 
da pauta foi o planejamen-
to do seminário sobre se-
gurança viária “Educação 
para o Trânsito”, que vai 
acontecer no próximo dia 
26 de abril pela Secretaria 
de Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU). Nele, 
serão abordados dois 
temas específi cos: a edu-
cação para o trânsito nas 
escolas e as campanhas 
educativas de trânsito. A 
entrada no seminário é 
gratuita e os interessados 

devem fazer suas inscri-
ções pelo link: https://goo.
gl/1nWU7a.

O encontro contou com 
a presença de represen-
tantes da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF); Polícia 

Rodoviária Estadual (PRE); 
Polícia Militar (PM); Polícia 
Civil; Guarda Civil Muni-
cipal (GCM), agentes de 
trânsito da STMU, Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), Sindicato 

dos Corretores de Seguros 
( Sincor - SP), Labotratório 
Maxilabor, Universidade 
de Guarulhos, Sindicato 
dos Taxistas, Secretaria da 
Saúde e representantes de 
empresas de ônibus.

Antônio Boaventura

Sem a permissão da 
Prefeitura de Guarulhos, o 
União Agrícola Barbarense 
Futebol Clube, que tem 
sede na cidade de Santa 
Bárbara D’Oeste, localizada 
a quase 160 quilômetros de 
Guarulhos, utiliza o estádio 
do complexo esportivo Ar-
naldo José Celeste, na Ponte 
Grande, para treinamentos 
diários das categorias Sub-15 
e Sub-17. Cerca de 40 atletas 
desfrutam da estrutura 
municipal.

“É uma parceria que o 
clube fez com esse grupo de 
empresários para estas cate-
gorias. O União [Barbarense] 
tem ciência de que estão 
treinando em Guarulhos des-
de janeiro, porém, os jogos 
são realizados na cidade 
de Santa Bárbara D’Oeste”, 
disse Ademir Cruz, funcioná-
rio do clube do interior.

O HOJE entrou em con-
tato com Valmir, que seria o 
responsável pela gestão das 
categorias. Ele confi rmou 
a realização dos treinos no 
estádio. Normalmente as 

atividades começam por 
volta das 14h30 e os treinos 
são ministrados por Cláudio 
Ribeiro dos Santos, que 
reveza entre a função de 
técnico da equipe Sub-17 e a 
de preparador físico do time 
Sub-15.  

“Nós estamos treinando 
aqui [Ponte Grande] há 
pelo menos 40 dias. Quem 
intermediou essa parceria 
do clube com a prefeitura foi 
o professor Claudinho, que 
mora próximo daqui”, disse 
Ademir, um dos integrantes 
do grupo de empresários 
gestores das respectivas 
categorias. 

Em contato com fontes 
ligadas à Secretaria de 
Esportes, elas afi rmaram 
que apenas uma equipe de 
Rugby e outra de Futebol 
Americano tem permissão 
da prefeitura para uso do 
estádio. A reportagem teve 
acesso a uma conversa do 
secretário Rogério Hamam 
com um usuário, em que 
Hamam, mas não dá autori-
zação para utilização do es-
paço pelo União Barbarense.

Sem permissão, União Barbarense utiliza 
o estádio da Ponte Grande para treinos
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Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação

[ bloco de notas ]

Ciet encaminha 8,5 mil pessoas a 
entrevistas de emprego no 1º trimestre

O Centro Integrado de 
Emprego, Trabalho e Renda 
(CIET), órgão da Secretaria do 
Trabalho, encaminhou no pri-
meiro trimestre de 2019, cerca 
de 8.500 pessoas a entrevis-
tas de emprego e processos 
seletivos de grandes empre-
sas. De acordo com Telma 
Cardia, secretária responsável 
pela Pasta, “ainda não existe 
um número exato de pessoas 
que conseguiram emprego, 
já que muitas empresas ainda 
estão realizando seus proces-
sos seletivos”.

Neste mesmo período, cer-
ca de 40 mil pessoas foram 
atendidas nas cinco unida-
des do CIET no Centro, Vila 
Augusta, Cumbica, Pimentas 
e Ponta Alta. A unidade do 
Centro, localizada ao lado do 
Adamastor, foi a que atendeu 
maior número de pessoas, 
totalizando 29 mil atendi-
mentos realizados. Emissão 
de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) foi 
um dos serviços mais solicita-
dos, com 3,5 mil documentos 
emitidos. 

[ bloco de notas ]

O Departamento de 
Proteção Animal (DPAN), da 
Secretaria de Meio Ambien-
te, realizou nesta terça-feira 
(9), visita técnica à gerência 
de Bem-Estar Animal da 
Prefeitura de Mauá, no ABC 
Paulista, para apresentar 
projetos da causa animal em 
Guarulhos, como agenda-
mento online de castrações 
através de portal exclusivo, 
por exemplo, e também para 
tratativas para que Guarulhos 
sedie o Encontro Parlamentar 
das Comissões Animais (EPA-
CA), em 2019. Participaram 
do encontro a presidente do 
Fundo Social de Solidarieda-
de e ativista da causa animal 
Andréia Rios; o secretário de 
Educação, Marcelo Brito; a 

diretora de Bem-Estar Animal 
Kelly Matonovic, e a diretora 
do Dpan Guarulhos, Andréa 
Viegart.

Outra cidade que com-
partilha com Guarulhos os 
desafi os da implantação de 
políticas para o bem-estar 
animal é Santa Isabel. Nesta 
quinta-feira (11), a secretária 
de Verde e Meio Ambiente 
da cidade vizinha, Sandra 
Yoko Igarasi Barbosa, esteve 
na sede do Dpan Guarulhos, 
no Bosque Maia, para conhe-
cer mais detalhes sobre a 
vinculação da causa animal 
às atribuições da Secretaria 
de Meio Ambiente implanta-
da com sucesso em Guaru-
lhos, através de mudança na 
legislação municipal.

Proteção animal compartilha 
experiências com outras cidades

Respeito às diferenças religiosas é 
tema de formação para professores

Contextualização histó-
rica e respeito às diferen-
ças religiosas permearam 
o encontro formativo rea-
lizado nesta semana com 
professores da Escola da 
Prefeitura de Guarulhos 
(EPG) Perseu Abramo, no 
Jardim Presidente Dutra. 
A atividade aconteceu 
em meio aos prepara-
tivos para a Semana 
Santa, uma das mais 
importantes celebrações 
do calendário cristão. A 
Páscoa foi abordada sob 

as óticas católica, karde-
cista, judaíca, luterana 
e dos testemunhas de 
Jeová.

“Esse debate foi realiza-
do devido à necessidade 
apontada por alguns 
docentes em abordar 
o assunto de forma 
coerente e histórica com 
os alunos, respeitando 
as diferentes religiões 
e incluindo a todos”, 
destacou a coordenado-
ra pedagógica da EPG, 
Silmara de Paula.

tema de formação para professores
Divulgação

A subsecretaria de 
Acessibilidade e Inclusão 
promoveu nesta quinta-
-feira (11), mais uma formação 
comportamental em relação 
às pessoas com defi ciência. 
Desta vez, os participantes 
foram os gerentes de saúde 
do Ambulatório da Criança, 
no Centro. A formação faz 
parte do planejamento per-
manente da Subsecretaria 
de Acessibilidade e Inclusão 
que é vinculada à Secretaria 
de Direitos Humanos. Além 
dos gerentes de saúde, 

educadores e condutores de 
transporte coletivo também 
já receberam essa formação.

Na ocasião, os participan-
tes tomaram conhecimento 
sobre terminologias, aborda-
gem, acolhimento e fi zeram 
a tradicional vivência para 
perceber as difi culdades 
encontradas por pessoas 
com defi ciência e a postura 
adequada para auxiliá-las. A 
atividade tem como proposta 
formar multiplicadores para 
o atendimento nas unidades 
de saúde.

A Coordenadoria de Pro-
teção e Defesa do Consumi-
dor (Procon) de Guarulhos 
divulgou nesta sexta-feira (12) 
uma pesquisa comparativa de 
preços de 142 itens de Pás-
coa, que apresenta variações 
de até 68,68% de um mesmo 
produto. O levantamento foi 
realizado por fi scais do órgão 
no período de 22 de março 
a 11 de abril, em 11 estabeleci-
mentos comerciais: Carrefour 
e-commerce, Carrefour, Lopes 
Supermercado, Chocolândia, 
Lojas Americanas física e 
e-commerce, Comercial Es-
perança, Extra.com, Extra loja 
física, Supermercado Sonda e 
Supermercado X.

A pesquisa envolveu pro-
dutos como ovos de páscoa, 
bombons, colombas e barras 

de chocolate. No caso dos 
ovos foram pesquisadas 
sete marcas: Lacta, Nestlé, 
Montevérgine, Arcor, Ferreiro 
Rocher, Garoto e Kinder Ovo. 
Já para a colomba foram 
pesquisadas marcas como 
Bauducco, Village e Visconti. 
A maior variação encontrada 
foi no ovo de páscoa de 313 
gramas da marca Kitkat, que 
foi de 68,68%, de R$ 28,99 a 
R$ 48,90. O segundo lugar, 
com maior diferença de preço 
fi cou para o ovo da marca 
Lacta, com 65,69%, sendo 
encontrado de R$ 29,99 a 
R$ 49,69. Na terceira posição 
fi cou o ovo de páscoa da 
marca Garoto - Minnie, de 150 
gramas, a variação chegou 
a 55,14%, de R$ 41,89 a R$ 
64,99.

Gerentes de saúde recebem 
formação sobre acessibilidade

Procon Guarulhos divulga pesquisa 
de preço de ovos de páscoa

[ transparência ]

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

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
Pagamento de bolsa- auxilio a estagiários referente 
ao mês de março/2019 da Secretaria de Justiça; 
Recrutamento e seleção de estagiários para a Secre-
taria de Gestão; Recrutamento e seleção de estagiá-
rios para a Secretaria de Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e de Inovação; Recruta-
mento e seleção de estagiários para a Secretaria de 
Educação
VALOR: R$ 680.671,37

Cepollina Engenheiros Consultores Ltda
Prestação de serviço para elaboração de diagnós-
tico, medidas emergenciais, recondicionamento 
ambiental, elaboração de projetos de reconformação 
geométrica e acompanhamento técnico das obras de 
recuperação parcial do maciço do aterro sanitário.
VALOR: R$ 138.960,00

COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
Fornecimento de Insulina aparte e Liraglutida.
VALOR: R$ 128.234,25

COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA
Fornecimento de toalha para limpeza.
VALOR: R$ 94.750,00

Banco Bradesco S/A
Despesa com execução de serviços visando o reco-
lhimento de tributos municipais referente ao período 
de março/2019.
VALOR: R$ 51.151,58

COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Fornecimento de espessante para alimentos.
VALOR: R$ 38.118,48

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA
Fornecimento de Colagenase.
VALOR: R$ 25.620,00

AMERICA NET LTDA
Prestação de serviços telefônicos com sistema de 
gravações para central de atendimento do Samu.
VALOR: R$ 19.999,58

C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
Fornecimento de cateter intravenoso periférico.
VALOR:R$ 19.927,20

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do 
Município publicado no dia 15 de abril de 2019.



www.guarulhoshoje.com.br geral 9terça-feira, 16 de abril de 2019

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 23/04/2019  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 25/04/2019  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo qualificado, 
faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e 
Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 105, localizado no 10º pavimento 
da Torre 3, integrante do empreendimento denominado “Residencial Adresse”, situado na Rua João Rossi, nº 378, no Bairro 
Cocaia, perímetro urbano de Guarulhos/SP, o qual possui a área privativa de 49,410m², a área comum de 44,814m², já incluída 
a área correspondente a 01 (uma) vaga de garagem, de uso comum, individual e indeterminada, sujeito a auxílio de manobris-
ta/garagista, localizada  na garagem coletiva, perfazendo a área total de 94,224m², correspondendo a fração ideal de 0,002130 
no terreno. Imóvel objeto da matrícula nº 139.483 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Obs.: Imóvel ocu-
pado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS 
LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 25/04/2019, às 10:45 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: 
BRUNA LETÍCIA GARCIA RAMOS LEITE, brasileira, vendedora, RG nº 47.484.901-6-SSP/SP, CPF/MF nº 
394.666.868-28, e seu marido TIAGO FERREIRA LEITE, brasileiro, analista de custos, RG nº 40.409.702-
9-SSP/SP, CPF/MF nº 339.916.408-48, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes em 
São Paulo/SP.  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No 
ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento 
integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta 
do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação 
dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 1º leilão: R$ 275.722,16 
(Duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) 2º leilão: R$ 
335.335,22 (Trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), calcu-
lados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente 
data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da 
comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação 
se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito 
de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no pa-
rágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão cadastrar-se no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, 
antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se 
tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º 
ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar 
manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante 
será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 
O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo 
que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos 
imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá 
direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço 
do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, 
eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condi-
ções de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as 
despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, 
emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, 
inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. 
O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações 
sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, 
distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos 
pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em 
julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente 
despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existên-
cia de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da 
arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente 
a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá 
prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio 
de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de 
arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, 
configurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da 
comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor 
o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incor-
ridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, 
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer 
para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores 
informações: (11)2388-8283 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 05/04/2019.

O governo estimou o salá-
rio mínimo em R$ 1.040,00 
no ano que vem, de acordo 
com o Projeto de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (PLDO) 
divulgado nesta segunda-
-feira, 15. Este ano, o salário 
mínimo está em R$ 998,00. 
No relatório bimestral de 
março, a equipe econômica 
havia previsto que o índice 
que reajusta o piso nacional 
deve fi car em 4,2% este ano, 
o que resultaria num valor 
próximo a R$ 1.040,00.

Para 2021, o mínimo 
previsto na PLDO é de R$ 
1.082,00. Para 2022, a esti-
mativa é de R$ 1.123,00.

O secretário especial da 
Fazenda, Waldery Rodrigues, 
informou que o parâmetro 
para o salário mínimo que 
consta no PLDOde 2020, 
leva em conta apenas o rea-
juste pelo INPC acumulado. 
Não foi incluído nenhum tipo 
de ganho real. Segundo ele, 
porém, o valor é apenas um 
parâmetro considerado pelo 
governo no PLDO, e não 
refl ete o reajuste que será 
aplicado de fato. 

“Valores do mínimo são pa-
ramétricos, não se tratam de 
mudança na legislação”, pon-
tuou Waldery Rodrigues. “Em 
termos de defi nição para a 
política salarial, o governo 
tem até dezembro deste ano 
para enviar a lei de política 
para o salário mínimo.”

Existe atualmente no 
governo uma discussão 
a respeito do reajuste do 
salário mínimo. Pela regra 
válida até este ano, o salário 
mínimo era reajustado pelo 
INPC do ano anterior mais 
o PIB de dois anos antes. 
No relatório bimestral de 
março, a equipe econômica 
havia previsto que o índice 
que reajusta o piso nacional 
deve fi car em 4,2% este ano, 
o que resultaria num valor 
próximo a R$ 1.040. Pela 
regra antiga, o valor poderia 
fi car em R$ 1.051. 

Rodrigues afi rmou, ao falar 
do PLDO, que o governo 
está sendo “estrito e aderen-
te à realidade atual, quanto 
ao arcabouço legal vigente”. 
Segundo ele, o projeto é um 
importante passo do proces-
so de orçamento no Brasil. 

Governo propõe salário mínimo de
R$ 1.040 em 2020 sem aumento real Pelé recebeu alta na 

manhã desta segunda-feira 
do hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, onde pas-
sou por um procedimento 
cirúrgico para a retirada de 
um cálculo renal no último 
sábado. O ex-jogador de 
78 anos foi internado no 
Brasil assim que chegou 
da França, onde passou 
mal e também precisou ser 
hospitalizado às pressas 
por causa de uma infecção 
urinária, detectada depois 
de ele chegar a ter febre 
antes da internação.

Em mensagem divulgada 
antes da operação, na 
semana passada, o Rei do 
Futebol chegou a dizer 
que “estava pronto para 
jogar novamente”, em um 
sinal claro de bom humor e 
de que a sua recuperação 
transcorria de maneira 

positiva.
De acordo com os 

boletins do hospital em 
São Paulo assinados 
pelos médicos Fábio Nasri, 
geriatra e endocrinolo-
gista, e Gustavo Caserta 
Lemos, urologista, Pelé 
reagiu bem ao tratamento 
e medicamentos e jamais 
provocou preocupação 
na junta médica que o 
assistiu. Também sempre 
esteve bem humorado.

Pelé retornou ao Brasil 
na última terça-feira, após 
fi car cinco dias hospitaliza-
do em Paris por causa do 
quadro de infecção uriná-
ria. Por causa do problema 
de saúde, teve de desistir 
de participar de um evento 
nos Estados Unidos, na 
Universidade de Harvard, 
ao lado de Tite, técnico da 
seleção brasileira.

Dois dias após passar por cirurgia, 
Pelé ganha alta de hospital em SP
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Cresce intenção de compra para a Páscoa; ACE 
incentiva consumo no comércio de Guarulhos

Cresceu em 3 pontos 
percentuais a intenção do 
consumidor em gastar mais 
nesta Páscoa em relação 
ao ano anterior (de 31% 
passou para 34%), conforme 
constatou a Boa Vista em 
sua Pesquisa sobre Hábitos 
de Consumo para a data. Re-
alizado com pouco mais de 
mil respondentes, ao longo 
do mês de março, o levanta-
mento identifi cou ainda que 
45% irão manter o padrão 
de gastos na comparação 
com o ano passado (em 
2018 eram 43%), e outros 
21% gastarão menos agora 
(eram 26%).

 A pesquisa também identi-
fi cou que 48% dos entrevista-

dos pretendem gastar entre 
R$ 50 e R$ 200 com as 
compras de Páscoa. Outros 
47% disseram que gastarão 
até R$ 50 por presente e 5% 
apenas acima de R$ 200. 
Dos entrevistados, 81% disse-
ram que pagarão as compras 
de Páscoa à vista. Destes, 
53% utilizarão dinheiro, 32% 
o cartão de débito, 14% o car-
tão de crédito (parcela única) 
e 1% o carnê/boleto. 

 Por outro lado, dos 19% 
que pagarão de forma 
parcelada as compras 
realizadas nessa Páscoa, 
92% utilizarão o cartão de 
crédito (eram 87% em 2018) 
para pagar as compras. 6% 
o carnê/boleto (eram 12% 

em 2018) e 2% a função de 
débito programado (era 1% 
em 2018).

 Compre em Guarulhos
O presidente da ACE-Gua-

rulhos, William Paneque, 
comemorou os números 
e reforçou a campanha da 
entidade de incentivo ao 
consumo no comércio local. 
“A economia vem dando 
sinais de recuperação, após 
longo período de retração. 
Isso é muito bom para o País 
e ainda mais para a nossa 
cidade, que possui inú-
meras opções de compra. 
Precisamos movimentar 
o comércio de Guarulhos, 
fazer a riqueza circular por 
aqui”, afi rmou.

VENDAS: Segundo dados da Boa Vista, intenção de compra na Páscoa deste ano é 3 pontos percentuais em relação ao ano passado, segundo pesquisa
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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.

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C

re
ci

: 5
74

09

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

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

60X FIXAS.
 

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

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

 
Apartamento Planalto Paulista

Apto 90 m, 1° andar, Planalto Paulista, reformado com 02 
Dormitórios, sala com 02 ambientes, 01 vaga de garagem, 

local: Rua Campina da Taborda, n° 703. Preço, R$ 490.000,00, 
aceito carro parcelo com 50% de entrada. Saldo em 60x � xas 

ou � nanciamento bancário.
 

 CASAS JD. CABUÇU 
03 CASAS 02 COMÔDOS CADA UMA E WC, ASFALTO E ÓTIMA 

LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA COM LAJE E 
TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO R$ 130.000,00. ACEITO 
CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO/PARCELO EM ATÉ 60X 

FIXAS.

CASA BAIRRO SÃO JOÃO
02 QUARTOS, VAGA,  SALA, COZINHA E WC + SALÃO 

COMERCIAL DE 48M², ERA SALÃO DE CABELEIREIRO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, ESTRADA DO SABOÓ, 358. PREÇO 
R$ 240.000,00 A VISTA OU COM 50% DE ENTRADA, SALDO 

EM 60 X FIXAS.

Cond. Spot
Vila Galvão, 1° andar, apto 54 m, 02 Dormitórios, 01 Vaga 
de Garagem, Fino Acabamento, Lazer Completo. Preço R$ 

95.000,00 + Saldo devedor de R$ 170.000,00, Prestação atual 
de 2080,00. Pode pagar 02 anos no nome.

 Casa Pq. Santos Dumont
Terreno 10x25, 02 casas no terreno de 03 cômodos e banheiro, 

casa plana murada atrás da igreja católica, Rua Rafael 
Fernandes, n° 196, Vale a pena ver! Está em reforma, entrego 

pronta, com a escritura registrada. Preço R$ 250.000,00 
parcelo com 130.000,00 de entrada, saldo em até 60x � xas. 

ITAQUÁ
CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, COZINHA, 02 

VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO AUTOMATICO FINO 
ACABAMENTO, RUA PEREIRA BARRETO, 51 JD. CAIUBI. PREÇO 
R$ 230.000,00, PARCELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM 

60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
 

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, COZINHA 
(40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA COM 

FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO MEDE 8X30 
COM ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO R$ 450.000,00, ACEITO 

CARRO, CAMINHÃO OU PARCELO COM 50% DE ENTRADA E 
60X FIXAS.

CIDADE SOBERANA – 04 CASAS
DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO CADA UMA. 

NA FRENTE SALÃO COMERCIAL DE 70m². O TERRENO MEDE 
10X40, TOTALMENTE PLANO. TODAS AS CASAS TEM SUITE. 

SALÃO DE FESTAS COM FOGÃO A LENHA E FORNO, 06 VAGAS 
DE GARAGEM, PORTÃO AUTOMÁTICO. RENDA PARA LOCAÇÃO 

GARANTIDA É DE R$ 4.500,00. PREÇO R$ 460.000,00. 
ACEITO CARRO OU PARCELO EM 36X FIXAS. LOCAL: RUA 

JACAREZINHO, 159
 

CHÁCARA ATIBAIA
 3 DORMITÓRIOS (TODOS SUITE), SALA, COZINHA, COPA E 
BANHEIROS, SALÃO DE FESTA, SAUNA, CHURRASQUEIRA, 

PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS DE GARAGEM, LOCALIZADA 
NO BAIRRO DOS PIRES, NA RUA DIAMANTE CALDERON, 

58, VALE A PENA VER, TEM MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 
750.000,00, ACEITO IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE 

ENTRADA, OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO

150m², 2wc, rampa de 
acesso, 4vgs

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

proposta).
cod.1666

2 Dorm (1 planejado), sala 
ampla, cozinha planejada, 

1 wc,
área de serviço coberta, 
churrasqueira, 4 vaga.

R$380 MIL (Financiamento)
Cód.1949

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

área de serviço,2vgs.
R$380.000,00 (Estuda Permuta 

em Imóvel menor valor, 
Financiamento)

Cod.1998

60m², Prox. base aérea, 2 
Dorm, sala dois ambientes, 

cozinha, 1 banheiro,
área de serviço , 1 vaga 

coberta.
R$200 MIL (Financiamento)

Cód.1973

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

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

Cód. 1975

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

Apartamento
Cidade P.q Alvorada

65m², fácil acesso a Dutra, 
3Dorm, sala, coz, 1wc, 1 vaga,
vaga para visitante, lazer sem 

piscina
R$180 MIL (Aceita 

Financiamento)
Cód.2117

Salão Comercial
J.d Presidente Dutra

200m², Excelente para pizzaria, 
restaurante, padaria, fácil acesso 

a Dutra.
R$3.800,00 (Fiador, Seguro 

Fiança)
Cod.1766

Apartamento
Água Chata

43m²,Prox. Shopping Bonsucesso, 2 
Dorm, sala, cozinha, área de serviço,

1 vaga coberta, todo apto com 
moveis planejados.

R$175 MIL (Financiamento).
Cód.2126

Apartamento
Cocaia

Lindo e Reformado. 62m², 2Dorm, 
sala com sacada, coz, 1wc, 1 

vaga,
Lazer Completo.

R$1.000,00+cond+IPTU
Cod.2096

Sobrado em condomínio
Vila Rio de Janeiro

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

sala 2 ambientes, coz, 2wc, 2vgs.
R$380.000,00 (financiamento, 
permuta em apto menor valor)

cod.2080

Salão comercial
Jardim Ottawa

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

R$ 1.500,00+IPTU
Cod.2088

Sobrado
J.d Santa Clara

125m², Prox. Av. papa João Paulo I, 
2Dorm(1 com sacada), sala ampla, 

cozinha planejada,
2wcs, área de serviço, 2vgs cobertas.
R$250.000,00 (estuda permuta em 

apto menor valor em Cumbica)
Cód.2125

Sobrado
Parque Uirapuru

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

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

Cod.2035

Apartamento
J.d Ottawa

50 m²,Prox. Céu, 2 Dorm, sala, 
cozinha, banheiro com box, área de 

serviço,
1 vaga descoberta, lazer sem piscina

R$170 MIL (financiamento)
Cód.2132

Apartamento
Parque Uirapuru

Prox. Escola Amadeu Pereira 
Lima, 2Dorm, sala, coz, 1wc, 

piso frio, 1 vg,
lazer s/Piscina

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

Sobrado
Jd. São Manoel

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

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

terreno menor valor)
Cod.1912

Lindo e reformado! 
90m²,Prox. base aérea, 
2Dorm, sala, cozinha,

área de serviço, 1 vaga 
coberta.

R$1.200,00
cod.2121

Imóvel Comercial
AV. Capitão Aviador Walter Ribeiro 455

Conj. Res. Paes De Barros
Sobrado

Sobrado 
Parque Continental II

Apartamento
Cidade Jardim Cumbica

Apartamento
Bonsucesso

Casa Térrea
Residencial Paes de Barros



www.guarulhoshoje.com.brvariedades terça-feira, 16 de abril de 201912

[ horóscopo ]

Thunderbolt: Ação sobre Rodas

Cartas Para Julieta

SBT, 23h15 
T h u n d e r b o l t . 
Hong Kong, 
1995 . Ação – 
Direção: Gor-
don Chan. Com 
Jackie Chan, 
Anita Yuen. 
Chan Foh vive 
em Hong Kong 
com a família 
e se destaca 

como mecâni-
co de carros de 
corrida. Sua ro-
tina é alterada 
quando, em um 
“racha” na es-
trada, ele per-
segue e ajuda 
a prender um 
perigoso crimi-
noso procurado 
pela polícia.

Globo, 13h59 Let-
ters to Juliet. EUA. 
Comédia. Direção 
Gary Winick. Com 
Amanda Seyfried, 
Christopher Egan. Jo-
vem americana via-
ja para Verona, Itália, 
a famosa e inspira-
dora cidade onde foi 

criada a persona-
gem Julieta Capule-
to. É neste local que 
ela descobre um gru-
po de pessoas que 
costuma responder 
às cartas – deixadas 
num muro – daque-
les em busca de con-
selhos sobre o amor.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 32

OBUO
ATROCIDADES
SINCRONIAE

MIL
OOSB

INDIGENCIA
ZEIRAMS

RAINHAZT
ÇTC

ARIRI
OÃNAEVAÃ

OLEGITIMO
OD

ESIAMAS
CONVERTIDA

BU
SCASTL

OTEVCAPANG
A

OABAOD
SILENCIOSO

Atos
típicos da
pessoa
cruel

Ramo dos
trabalhos
de Darwin
e Mendel

Interjeição
de espanto

Resposta 
da

"vaca de
presépio"

Simulta-
neidade 
de fatos

Letra ini-
cial dos
produtos
da Apple

Pão de 
(?),

massa de
bolo

Orquestra
sediada 

no Rio de
Janeiro

"Dragon
Ball-(?)",
desenho
animado

Filtrado 
(o café)

Conserva
de ovos de
esturjão

Título da
chefe de
Estado

britânica

Nitrogênio
(símbolo)

Portador
de nanis-
mo (Med.)

Age como
o plagiário

"(?) Men",
série

exibida
pela HBO

"(?) Ele-
mentares",
poema de

Neruda

O uísque
que não é
falsificado

Batalha 
(?), jogo de
estratégia
para dois

Tecla ao 
lado do F1,
no compu-

tador

Vida, em
francês

Cartilha 
rudimentar
da alfa-

betização

Laio, em
relação
a Édipo
(Mit.)

Termo
elipsado

em "vamos
sair"

Poder do 
Presidente
na votação

de leis
Indica o
Oeste na
rosa dos
ventos

Princípio
do aciona-
mento do
sonar (pl.)

A classe
dos

excluídos
(Econ.)

Guarda-
costas
(bras.)

Orlando 
Drummond,
humorista

carioca
Redutor do

ruído de
escape de
veículos

Mudada
Objetivo do
site como
o Google

Ódio
intenso

"High", em
HDTV

Situação 
de privação
material

completa, 
enfrentada

pelo
morador
de rua

O Homem-
Macaco
(Cin.)

Todavia

Região cearense 
da cidade de Crato
Banda (?): revelou

Ivete Sangalo

Estado de Bonito e
Corumbá (sigla)

Símbolo do raio em
Geometria

Neodímio
(símbolo)
Ellen Ro-
che, atriz

Medida de empresas
em tempo de crise
Saara (?), território 

do Noroeste africano

Em outras palavras
Fotógrafo mineiro da
Academia de Belas

Artes da França

3/mad — osb — vie. 4/odes. 6/cariri — tarzan.

[ novelas ] 

virgem

Você está mais calmo 
e mais confiante e esta 
paz interior lhe trará 
respostas para algumas 
questões importantes. 
Tudo relacionado ao 
ar irá aumentar a sua 
energia, você precisa 
movimentar seu corpo 
e fazer com que suas 
articulações fiquem 
mais flexíveis.

Sua visão realista vai 
ajudá-lo a colocar suas 
expectativas em pers-
pectiva. Seja paciente 
e concentre-se na 
qualidade em vez da 
velocidade. Você está 
pronto para o desafio 
de enfrentar as tarefas 
domésticas básicas. 
Você está em boa 
forma, principalmente 
fisicamente.

O seu otimismo 
crescente faz você 
olhar o lado positivo. 
Festas estão no 
horizonte. Você deve 
se certificar de que 
não está sendo muito 
duro consigo mesmo. 
Você está cavando 
muito profundo em 
suas reservas.

Você se afastará de 
seu cotidiano. É hora 
de fazer planos para 
o futuro. Você precisa 
encontrar um equilí-
brio entre o físico e o 
bem-estar mental, o 
repouso e a atividade 
para fazer justiça às 
necessidades do seu 
corpo.

A sua necessidade 
de perfeição será um 
obstáculo. Coloque 
suas expectativas em 
perspectiva e seja mais 
tolerante com você 
mesmo. Os músculos 
tensos são um sinal de 
que você tem feito mui-
tas coisas ultimamente, 
vá devagar!

Você está buscan-
do o seu caminho 
em um momento 
positivo. Siga o seu 
entusiasmo básico e 
mantenha as coisas 
em movimento! Você 
deve evitar ser muito 
duro consigo mesmo. 
Você geralmente 
gasta as suas reser-
vas de energia.

Você precisa esca-
par de sua rotina e 
isso vai lhe trazer sor-
te! Novas experiências 
estão lhe esperando. 
Você vai sentir um en-
tusiasmo renovado e 
está em grande forma 
geral, não exagere 
com qualquer coisa e 
você vai ser capaz de 
mantê-la.

Reminiscências 
do passado estão o 
deixando hesitante, 
mas não duvide de si 
mesmo e não tenha 
arrependimentos. É 
em casa que você vai 
encontrar os meios 
para recarregar suas 
baterias. Esforce-se 
na sua dieta.

Você será tentado 
a assumir riscos. A 
sorte está esperan-
do por você, mas 
muito neste contexto. 
Cuide bem do seu 
sistema urinário e 
beba mais líquidos. 
Você precisa rever 
suas prioridades no 
que diz respeito ao 
seu estilo de vida.

Finalmente você 
vai ser capaz de 
resolver os seus as-
suntos administrati-
vos. Continue com 
os esforços feitos 
mês passado.

Sua ética rigoro-
sa terá que fazer 
julgamentos sobre 
as pessoas ao seu 
redor, mas tente não 
ser muito severo. 
Você vai sentir uma 
necessidade real de 
aproveitar ao máximo 
os prazeres da vida 
- siga suas necessi-
dades.

Seu estado de 
espírito é influenciado 
pelas pessoas que 
o rodeiam. Opiniões 
espontâneas são boas 
para o seu orçamento. 
Reuniões de família ou 
encontros com amigos 
seria uma boa maneira 
de ajudá-lo a recarre-
gar as suas baterias 
psicologicamente e 
aliviar o seu estresse.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lígia e Joaquim 
passeiam com os filhos, 
Filipe e Nina, que foi 
adotada pelo casal. Rita 
se despede do pai e 
recebe os pêsames na 
igreja. Rita descobre 
que sua filha não mor-
reu. Thiago não gosta 
de ver Raíssa perto 
de Camelo. Anjinha 
vence a partida de 
futebol. Marco Rodrigo 
conversa com Anjinha 
e se surpreende com 
a determinação da filha.

Órfãos da Terra
Laila conta sobre sua 

gravidez para Jamil, 
antes que ele possa 
revelar a verdade sobre 
sua vida. Aziz manda 
Youssef levar Laila e 
Jamil a seu encontro. 
Bóris avisa à família do 
convite de Ester. Ester 
manda Bruno sair de 
sua casa durante o 
jantar. Sara se diverte 
ao ver o estado de 
Abner. 

Verão 90
Jerônimo coloca Dan-

dara e Ticiano no lugar 
de Vanessa, para testar 
a imagem do casal. 
Álamo passa mal com 
a empadinha sabotada 
que Galdino levou para 
Manu e cancela o en-
contro com Vanessa.  

O Sétimo Guardião
Sampaio leva Mu-

rilo para a delega-
cia. Júnior não gos-
ta quando Valentina 
pede para Luz ficar 
sozinha com seu fi-
lho. Gabriel segura 
a mão de Luz, que 
se assusta. Rivalda 
manipula Nicolau 
para viajar com 
Diana e Walid para 
o exterior. Murilo 
disfarça a preo-
cupação quando 
Sampaio diz que 
convocará Judith 
para depor.

Jesus
Os soldados roma-

nos não encontram 
os apóstolos no 
esconderijo. Lázaro 
e Tiago Justo tentam 
esconder o disfarce. 
Sula implica com 
Mirian. Yoná diz 
sentir falta de Jesus. 
Mateus conversa 
com Cornélius e ex-
plica como fugiram. 
Tiago Justo se emo-
ciona ao descobrir 
que Deborah está 
grávida. Cláudia diz 
que sentirá falta de 
Cassandra. Pilatos 
ameaça Petronius. 
Tadeu fala sobre seu 
amor por Helena. 
Livona fica satisfeita 
ao perceber que 
Caifás está gostando 
de seus serviços.

As Aventuras 
de Poliana

Fernanda diz a Dur-
val que não reservou 
hotel e que prefere 
dormir na casa dele. 
Ele fica incomodado. 
Yasmin diz a Claudia 
que nunca viu uma 
mulher tão bonita 
quanto Fernanda. Mi-
rela confronta Luca e 
diz que ele sempre a 
esnobou e não en-
tendeu sua resposta 
no jogo. Vini pergun-
ta à família de Jeff 
se eles sabem algo 
sobre o passado de 
Lindomar e eles dis-
farçam.

 Minha Vida
Ates pede a Meh-

met que se lembre 
de algum detalhe 
sobre a casa de 
veraneio. Salih da-
nifica os freios do 
carro de Ates, que 
cai no mar. Nuran 
recebe o tapete 
no qual o corpo de 
Yussuf foi enrolado. 
Semgiz conta para 
Ismail que Ates se 
envolveu em um 
acidente. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Fernandes Nascimento de Sousa, 
estado civil solteiro, profissão logística, 
nascido em Brasília (Reg.1º Ofício), DF 
no dia quinze de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (15/09/1982), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Antonio 
Francisco de Sousa e de Maria Bartolo-
méa do Nascimento.
Marcia Aparecida Mendes, estado civil 
solteira, profissão enfermeira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e cinco 
(30/03/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Carlos Mendes e de Iêda 
Barbosa Mendes.

Diogo Fukumaro Benedito, estado civil 
divorciado, profissão auxiliar administra-
tivo, nascido em Mogi das Cruzes, SP 
no dia treze de agosto de mil novecen-
tos e noventa (13/08/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de João Roberto Benedito 
e de Adriana Mieko Fukumaro Benedito.
Emillyn Borges Dini, estado civil divor-
ciada, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de dezembro de mil novecentos 
e noventa e dois (24/12/1992), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Milton Dini e de 
Cristiane Aparecida Borges Dini.

Maria Heloisa Mendes, estado civil sol-
teira, profissão advogada, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e 
quatro (25/02/1974), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Tiago Mendes e de Maria 
Aparecida de Oliveira Mendes.
Rosangela Araujo Santiago, estado 
civil solteira, profissão advogada, nas-
cida em Subdistrito Santo Amaro (Reg.
Subdistrito Santana), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de fevereiro de mil no-
vecentos e setenta e oito (27/02/1978), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de João 
Araujo Santiago e de Maria Lucia Guer-
reiro Santiago.

Benedito Wilson de Moraes, estado 
civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dois 
de novembro de mil novecentos e cin-
quenta e quatro (02/11/1954), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Oriovaldo Moraes e 
de Cecilia Santana de Moraes.
Claudete Tavares da Silva, estado ci-
vil solteira, profissão do lar, nascida em 
Jataizinho, PR no dia quatro de abril 
de mil novecentos e sessenta e dois 
(04/04/1962), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Manoel Rodrigues da Silva e de 
Iolanda Tavares da Silva.

Cauê Lopes, estado civil solteiro, pro-
fissão vendedor autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (16/09/1981), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Carlos Henrique Lopes e de Sô-
nia Regina de Oliveira.
Cristiane Aparecida Silva de Faria, 
estado civil divorciada, profissão repre-
sentante de atendimento, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de junho 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(11/06/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Ivo José de Faria e de Enedina 
Antonio da Silva.

 Raimundo Gomes Pinheiro, estado civil 
divorciado, profissão técnico operador, nas-
cido em Cravolândia, BA no dia vinte e dois 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
dois (22/10/1972), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Juvenal Santos Pinheiro e de Helena 
Cerqueira Gomes.
Edna da Silva Almeida, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Cravolân-
dia (Reg.Ubaíra), BA no dia quatorze de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(14/05/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Edivaldo Almeida e de Elenita da Silva 
Almeida.

Anibal Pedroso Filho, estado civil divor-
ciado, profissão aposentado, nascido em 
Subdistrito Penha de França, São Paulo, 
SP no dia nove de setembro de mil nove-
centos e quarenta e sete (09/09/1947), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Anibal Pedroso e de 
Maria Cassola Pedroso.
Vildete Silvestre, estado civil divorciada, 
profissão aposentada, nascida em São 
Bento do Una, PE no dia vinte e oito de 
fevereiro de mil novecentos e cinquenta 
e três (28/02/1953), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Silvestre e de Maria da Paz 
Bezerra.

Hamilton Jose Sobrano, estado civil di-
vorciado, profissão policial militar, nascido 
em Itapolis, SP no dia dezoito de novem-
bro de mil novecentos e cinquenta e oito 
(18/11/1958), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Milton Sobrano e de Leonina Bolognesi 
Sobrano.
Cicera José dos Santos, estado civil sol-
teira, profissão cabeleireira, nascida em 
Nova Olinda (Reg.1º Ofício, CE no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (08/01/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de José Luis dos Santos e de Maria dos 
Santos Veloso.

Lucas Santana de Oliveira, estado civil 
solteiro, profissão segurança, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(14/04/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Jailson Santana de Oliveira e de Valquiria 
Fernandes de Oliveira.
Talita Silva dos Santos, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Itaetê, BA 
no dia cinco de novembro de mil novecen-
tos e noventa e nove (05/11/1999), residen-
te e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, 
filha de Jonildo Moreira dos Santos e de 
Edineide Santos Silva.

Daniel Alves Pereira, estado civil divorcia-
do, profissão motorista, nascido em Mara-
bá, PR no dia vinte e seis de julho de mil 
novecentos e setenta e três (26/07/1973), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Claudemiro 
Francisco Alves e de Corcina Pereira Fer-
reira.
Mariângela de Araújo Souza, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de loja, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
nove de agosto de mil novecentos e oitenta 
(29/08/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Francisco Alves de Souza e de Maria He-
loisa Alves de Araújo Souza.

Daniel Caraça Cubos, estado civil solteiro, 
profissão enfermeiro, nascido em Mogi das 
Cruzes, SP no dia vinte e um de abril de mil 
novecentos e oitenta e três (21/04/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Carlos Adelino 
Cubos e de Aparecida Caraça Cubos.
Vanessa de Queiroz Rodrigues Pinhei-
ro, estado civil solteira, profissão enfermei-
ra autônoma, nascida em Guarulhos, SP 
no dia oito de outubro de mil novecentos 
e oitenta (08/10/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Antonio Rodrigues Pinheiro e 
de Maria Auxiliadora de Queiroz Rodrigues 
Pinheiro.

Carlos Alberto Ribeiro, estado civil di-
vorciado, profissão funcionário público, 
nascido em São Paulo, SP no dia doze de 
março de mil novecentos e cinquenta e um 
(12/03/1951), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
José Francisco Ribeiro Filho e de Oswal-
dina Herminia Ribeiro.
Maria Luiza Santana, estado civil divorcia-
da, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP no dia seis de outubro de mil novecen-
tos e sessenta e cinco (06/10/1965), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Antonio José San-
tana e de Maria Senhora Santana.

Douglas Dias da Rocha, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar geral, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (22/09/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Edivaldo Alves da Rocha 
e de Iorides Dias Paixão da Rocha.
Greizelane Fernandes Araujo, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de julho 
de mil novecentos e noventa (26/07/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Jaime de Jesus 
Matias e de Telma Fernandes.

Almir Filomeno Gonçalves, estado 
civil divorciado, profissão contro-
lador de acesso, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia trinta de abril de 
mil novecentos e oitenta e quatro 
(30/04/1984), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de José Gonçalves e de Espedi-
ta Auxiliadora Gonçalves.
Rosenilda Aparecida de Oliveira 
Costa, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia treze de dezembro 
de mil novecentos e setenta e nove 
(13/12/1979), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Francisco Batista da Costa e 
de Sirlene de Oliveira.

Ricardo da Silva Liberato, estado 
civil solteiro, profissão supervisor 
de dados de medição, nascido em 
Guarulhos, SP no dia treze de de-
zembro de mil novecentos e noventa 
(13/12/1990), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Osmar Liberato e de Hil-
da da Silva Liberato.
Elvira Ribeiro dos Santos, estado 
civil solteira, profissão assistente ad-
ministrativo, nascida em Subdistrito 
Vila Maria, São Paulo, SP no dia vin-
te e três de outubro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (23/10/1994), 
residente e domiciliada em São Pau-
lo, SP, filha de Carlos Eduardo dos 
Santos e de Maria das Graças de 
Deus Ribeiro dos Santos.

Vinicius Marques Fonseca, estado 
civil solteiro, profissão corretor de 
imóveis, nascido em Guarulhos, SP 
no dia cinco de julho de mil novecen-
tos e noventa e sete (05/07/1997), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Cristiano Gomes Fonseca e de Ma-
risa Marques Baptista.
Thaina Magalhães Gomes, esta-
do civil solteira, profissão auxiliar 
de seguros, nascida em São Paulo 
(Reg.1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete 
(28/11/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Marcelo da Silva Gomes e de 
Eleci Raquel Magalhães.

Tiago Muniz dos Santos, estado civil 
solteiro, profissão soldador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de maio de mil novecentos e noventa 
e um (23/05/1991), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Elias dos Santos e de Maria 
da Conceição Muniz de Albuquerque.
Jacyane da Conceição Santos Bar-
bosa, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Arapiraca (Reg.2º 
Distrito), AL no dia seis de abril de 
mil novecentos e noventa e cinco 
(06/04/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Luciano Barbosa e de Ed-
leuza da Conceição Santos.

Henrique Carneiro Souza, estado ci-
vil solteiro, profissão bancário, nascido 
em São Paulo (Reg.Distrito Ermelino 
Matarazzo), SP no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e sete (21/11/1997), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Celso 
Carneiro Souza e de Sandra Regina 
Silva Carneiro Souza.
Naara Cristina de Souza Santos, es-
tado civil solteira, profissão bancária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia cinco 
de dezembro de mil novecentos e no-
venta e cinco (05/12/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Valter Lino dos San-
tos e de Miriam Dias de Souza Santos.

Rodrigo Furtado Brichucka, estado 
civil solteiro, profissão vendedor técni-
co, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (28/04/1988), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Alexandre 
Brichucka Filho e de Fabiana Furtado 
Brichucka.
Karoliny Raquel Lobo Nascimento, 
estado civil solteira, profissão planeja-
dora, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quinze de agosto de mil novecentos e 
noventa e três (15/08/1993), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Manuel Ferreira 
do Nascimento e de Dilma de Vascon-
celos Lobo.

Danilo Pereira de Carvalho, estado 
civil solteiro, profissão atendente de 
loja, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dez de setembro de mil novecentos e 
noventa e sete (10/09/1997), residen-
te e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Francisco 
Irinaldo de Carvalho e de Francisca 
Eliana Pereira.
Ana Paula da Cunha Mendonça, es-
tado civil solteira, profissão fiscal de 
caixa, nascida em Guarulhos, SP no 
dia nove de outubro de mil novecen-
tos e setenta e oito (09/10/1978), re-
sidente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de José 
Mendonça Leite e de Marli da Cunha 
Medeiros.

 Matheus Almeida Dyonisio, estado 
civil solteiro, profissão auxiliar multi-
funcional, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dois de julho de mil novecentos 
e noventa e quatro (02/07/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Hamilton 
Antonio Ferreira Dyonisio e de Lenilza 
Rocha de Almeida Dyonisio.
Luanna Aparecida Balancieri, estado 
civil solteira, profissão farmacêutica, 
nascida em Distrito de São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP no dia três de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
cinco (03/10/1995), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Sebastião Balancieri e de 
Jocelina Pietracatella Balancieri.

Edilson Teixeira Lages, estado civil 
solteiro, profissão operador de guin-
dauto, nascido em Novo Cruzeiro, MG 
no dia quinze de junho de mil novecen-
tos e setenta e um (15/06/1971), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Noraldino 
Teixeira Lages e de Afra Luiz Ferreira.
Fernanda Bianco, estado civil solteira, 
profissão agente de proteção, nascida 
em Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP 
no dia dezenove de junho de mil nove-
centos e setenta e nove (19/06/1979), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Adelio 
Bianco e de Conceição Aparecida Mon-
goli Bianco.

Vinicios Mecheto dos Santos, esta-
do civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Subdistrito Cambuci, São 
Paulo, SP no dia primeiro de janeiro 
de mil novecentos e noventa e três 
(01/01/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Wanderlei Barbosa dos San-
tos e de Silvana Regina Mecheto dos 
Santos.
Géssica Rita Batista de Souza, esta-
do civil solteira, profissão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em São José do 
Egito (Reg.Brejinho), PE no dia vinte e 
oito de julho de dois mil (28/07/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Geneci 
de Souza Ferreira e de Flávia Gisele 
Batista Venâncio.

Rodrigo Ramos Martins, estado civil 
solteiro, profissão coordenador de ope-
rações, nascido em Subdistrito Aclima-
ção, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e dois (26/01/1982), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Hilton Martins e de Cleide 
Aparecida Ramos Martins.
Antônia Ivete Martins Teixeira, es-
tado civil divorciada, profissão analis-
ta financeiro, nascida em Francisco 
Badaró, MG no dia primeiro de junho 
de mil novecentos e oitenta e dois 
(01/06/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Martins de Sousa e de 
Maria da Conceição Teixeira de Sousa.

Diego Antônio Mendes de Sousa, es-
tado civil solteiro, profissão auxiliar de 
almoxarifado, nascido em Guarulhos, 
SP no dia onze de abril de mil nove-
centos e noventa e um (11/04/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Antônio 
Mendes de Sousa e de Neide Apareci-
da Ramos Mendes de Sousa.
Thamyres Feitoza de Almeida, esta-
do civil divorciada, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo (Reg.Saúde), 
SP no dia dois de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e nove (02/11/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Fabio 
de Almeida e de Jucicleide Feitoza 
Leão.

Janilson Sabino da Silva, estado 
civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em Santana dos 
Garrotes, PB no dia seis de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(06/08/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Manoel Sabino Neto e de Lu-
zia Emídio da Silva Sabino.
Erika Cristina da Silva Pereira, 
estado civil solteira, profissão aten-
dente, nascida em Oeiras, PI no dia 
quinze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e sete (15/02/1997), resi-
dente e domiciliada em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Erivaldo Anto-
nio Pereira e de Maria Cristina Brito 
da Silva.

Brunno Delatorre Ribeiro, estado 
civil solteiro, profissão policial mili-
tar, nascido em São Paulo (Reg.1º 
Subdistrito de Guarulhos), SP no dia 
dez de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (10/08/1992), resi-
dente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Silvio 
Santos Ribeiro e de Maria Cristina 
Delatorre Ribeiro.
Yasmin Aparecida Garcia Xavier, 
estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de junho de mil novecen-
tos e noventa e três (22/06/1993), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Aguinaldo Xavier e de Eliane Garcia.

Roberto Carlos Pereira da Silva, es-
tado civil solteiro, profissão eletricista 
montador, nascido em Triunfo (Reg.1º 
Distrito), PE no dia vinte de novembro 
de mil novecentos e sessenta e seis 
(20/11/1966), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lho de João Pereira de Lima e de Maria 
Salete de Lima.
Gerlane Medeiros de Oliveira, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de servi-
ços gerais, nascida em Flores, PE no 
dia vinte e cinco de maio de mil nove-
centos e setenta e três (25/05/1973), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Luiz 
Medeiros de Oliveira e de Maria Helena 
de Oliveira.

Anderson Ferreira Alves, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (01/11/1995), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Geraldo Alves Barbo-
sa e de Ivonete Ferreira Lima.
Ester Carolayne de Sousa Nunes, 
estado civil solteira, profissão bancá-
ria, nascida em Guarulhos, SP no dia 
treze de julho de dois mil (13/07/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Elizeu 
Batista de Sousa e de Silvana Alves 
Nunes de Sousa.

Johnny Oliveira, estado civil solteiro, 
profissão bancário, nascido em Subdis-
trito Belenzinho, São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (28/02/1985), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Osmar 
Alves Oliveira e de Ermantina Fatima 
Caselato de Oliveira.
Simone Nunes dos Santos, estado 
civil solteira, profissão assistente admi-
nistrativo, nascida em Subdistrito Tucu-
ruvi, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e setenta 
e seis (26/03/1976), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Lourival Pereira dos Santos 
e de Lindalva Nunes dos Santos.

Evanderson Reginaldo Azarias, es-
tado civil solteiro, profissão líder de 
expedição, nascido em Subdistrito Be-
lenzinho, São Paulo, SP no dia dez de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
e três (10/11/1983), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Guaraci Azarias e de Mar-
cia Regina Tello.
Deyse Perlinske Cavalcante, esta-
do civil solteira, profissão auxiliar de 
vendas, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Liberdade), SP no dia vinte 
e três de agosto de mil novecentos e 
noventa (23/08/1990), residente e do-
miciliada em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Dorcas Cavalcante.

Vangelista Domingues de Almeida, 
estado civil solteiro, profissão azu-
lejista, nascido em Paramirim (Reg.
Rio do Pires), BA no dia oito de agos-
to de mil novecentos e oitenta e oito 
(08/08/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Daniel Domingues de Almeida 
e de Alecinda Rosa de Almeida.
Maria Rosa dos Santos, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Ibipitanga, BA no dia vinte e seis de 
julho de mil novecentos e noventa e 
dois (26/07/1992), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Antonio Moreira dos San-
tos e de Irinice Rosa de Araújo dos 
Santos.

Alberto Lodos da Ressurreição, 
estado civil solteiro, profissão ban-
cário, nascido em Guarulhos, SP 
no dia oito de outubro de mil nove-
centos e oitenta e seis (08/10/1986), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Antonio Carlos da Ressurreição e 
de Sandra Regina Lodos da Res-
surreição.
Fabiana Dantas Nery, estado civil 
solteira, profissão bancária, nasci-
da em Subdistrito Saúde, São Pau-
lo, SP no dia vinte e nove de junho 
de mil novecentos e noventa e um 
(29/06/1991), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Irineu 
Queiroz Nery e de Josefa Dantas 
dos Santos.

Wesley Henrique Lima Gomes, es-
tado civil solteiro, profissão auxiliar 
de rampa, nascido em Subdistrito 
Pari, São Paulo, SP no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e no-
venta e três (15/09/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Damião Go-
mes e de Maria Lucia de Lima Go-
mes.
Ivonete de Oliveira Magalhães, 
estado civil divorciada, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de se-
tembro de mil novecentos e setenta 
e nove (15/09/1979), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Antonio de 
Oliveira Magalhães e de Sonia Maria 
de Oliveira.

Edenilson Barbosa da Silva, estado 
civil solteiro, profissão auxiliar de lo-
gística, nascido em Várzea do Pôço, 
BA no dia vinte e sete de agosto de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(27/08/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de João Marcelino da Silva e de 
Marinalva das Mercês Barbosa.
Thais Ramada Santana, estado civil 
solteira, profissão operadora de lo-
gística, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte de junho de mil novecentos e 
noventa e sete (20/06/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Sebastião Via-
na Santana e de Ivoneide Ramada de 
Jesus.

Bruno da Silva e Silva, estado civil 
solteiro, profissão projetista, nascido 
em São Paulo (Reg.1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia dois de abril 
de mil novecentos e noventa e seis 
(02/04/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Nelson da Silva e de Maria Na-
zaré da Silva e Silva.
Miriam Umbelino da Silva, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de escritório, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e um de agosto de mil novecentos e no-
venta e sete (21/08/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Monzart Umbelino 
da Silva e de Sonia Silva de Oliveira.

Mauricio Dias, estado civil solteiro, 
profissão analista bilíngue, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, São Pau-
lo, SP no dia vinte e nove de janeiro 
de mil novecentos e noventa e três 
(29/01/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Darlei Dias e de Maria José 
Godoi Dias.
Stefany Medeiros dos Santos, estado 
civil solteira, profissão analista de SAC, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e um de setembro de mil novecentos 
e noventa e sete (21/09/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Jeovani Antonio 
dos Santos e de Edilma Araujo Medei-
ros.

Darlam Carlos Lazarin, estado civil di-
vorciado, profissão advogado, nascido 
em Igaraçu do Tiete, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e oitenta 
(05/07/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lho de Antonio Lazarin Filho e de Maria 
Aparecida Brunelli Lazarin.
Elaine Cristina Mendes de Almeida, 
estado civil divorciada, profissão dire-
tora de escola, nascida em Subdistrito 
Indianópolis, Sâo Paulo, SP no dia oito 
de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (08/08/1977), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Antonio Farias de 
Almeida e de Jadir Aparecida Mendes 
de Almeida.

Ademilson Guedes Macario, estado 
civil solteiro, profissão auxiliar de almo-
xarifado, nascido em Santos (Reg.1º 
Subdistrito), SP no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e setenta e 
dois (29/08/1972), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de José Macario Neto e de 
Carmelita Guedes Macario.
Angélica Libanio de Paulo, estado 
civil solteira, profissão motorista, nas-
cida em Jaguapitã, PR no dia quinze 
de abril de mil novecentos e setenta e 
cinco (15/04/1975), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Manoel Libanio de Paulo e 
de Maria Rodrigues de Paulo.

André Camperlingo, estado civil sol-
teiro, profissão empresário, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Tatua-
pé), SP no dia vinte e um de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(21/02/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Antonio Roberto Camperlingo e 
de Eliane Negro Camperlingo.
Renata Parras Monteiro, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Con-
solação), SP no dia treze de junho 
de mil novecentos e noventa e um 
(13/06/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Gilberto Tadeu Monteiro e de 
Rosangela Parras Gonsalez Monteiro.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 
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Carlos Eduardo Pinheiro da Silva, es-
tado civil solteiro, profissão encarregado 
de produção, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e dois de maio de mil nove-
centos e oitenta e quatro (22/05/1984), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Severino 
Pinheiro da Silva Neto e de Marleide 
Aparecida Loredo dos Santos Silva.
Adriana Severo Nascimento, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de agos-
to de mil novecentos e oitenta e oito 
(10/08/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Francisco de Assis Nascimento e de Sa-
lete Severo da Silva Nascimento.

Antonio Cicero dos Santos, estado ci-
vil viúvo, profissão pedreiro, nascido em 
Murici, AL no dia quatro de outubro de mil 
novecentos e sessenta (04/10/1960), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Hosana Maria 
da Conceição.
Maria Lucia da Silva, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em União 
dos Palmares, AL no dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e cinquenta 
e um (16/12/1951), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Josefa Joaquina da Conceição.

Edson Lourenço dos Santos, estado 
civil solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia oito de novem-
bro de mil novecentos e setenta e um 
(08/11/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Lourisvaldo Santos e de Josefa Louren-
ço dos Santos.
Eliana Calimerio da Silva, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP no 
dia nove de junho de mil novecentos e 
setenta e seis (09/06/1976), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Rubens Calimerio 
da Silva e de Luzia Pereira Calimerio 
da Silva.

Alecsandro Correia, estado civil sol-
teiro, profissão vigilante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e setenta e sete 
(31/05/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Alan Correia e de Maria da Ajuda Moura 
Correia.
Alessandra Alves dos Santos, esta-
do civil solteira, profissão inspetora de 
qualidade, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Jabaquara), SP no dia oito de 
março de mil novecentos e setenta e oito 
(08/03/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Cristovão Alves dos Santos e de Virtude 
da Silva Santos.

Gabriel Henrique Nascimento da Sil-
va, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de transporte, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e cinco de junho de mil nove-
centos e noventa e sete (25/06/1997), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Paulo José da 
Silva e de Elaine de Fátima Nascimento.
Nataly Dias Franco, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e oito 
(11/09/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Adilson Dias Franco e de Andreia Ferrei-
ra da Cruz.

Anderson Manoel da Silva, estado civil 
divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo (Tucuruvi), SP no dia dois 
de abril de mil novecentos e setenta e 
nove (02/04/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de José Manoel da Silva e de Wilma Do-
mingos da Silva.
Jéssica Nogueira Silva, estado civil 
solteira, profissão assessor parlamentar, 
nascida em Santo André (Reg.1º Subdis-
trito), SP no dia quatorze de outubro de mil 
novecentos e noventa e dois (14/10/1992), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Jailson Fran-
cisco Silva e de Maria Celeste Nogueira.

Manoel Araujo dos Santos, estado civil 
viúvo, profissão vendedor, nascido em 
Olhos D’Agua do Seco, BA no dia dezes-
sete de junho de mil novecentos e sessen-
ta (17/06/1960), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Salustiano Alves dos Santos e de Julin-
da Araujo dos Santos.
Maria de Jesus Sousa, estado civil divor-
ciada, profissão auxiliar de serviços ge-
rais, nascida em Sobral, CE no dia quinze 
de julho de mil novecentos e oitenta e três 
(15/07/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Francisco das Chagas Sousa e de Maria 
de Fatima Sousa.

Felipe José dos Santos, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia nove de mar-
ço de mil novecentos e noventa e três 
(09/03/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Claudio José dos Santos e de Edilza Pe-
reira dos Santos dos Santos.
Letícia de Souza Novaes, estado civil sol-
teira, profissão assistente de sala, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e seis 
(23/01/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Manoel Pereira Novaes e de Antonia Apa-
recida Leonidia de Souza Novaes.

Paulo Roberto Caetano Molina, estado 
civil divorciado, profissão advogado, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e seis 
de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(26/04/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Roberto Molina e de Vera Lúcia Caetano.
Adriana Valles Lopes, estado civil soltei-
ra, profissão advogada, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia dezesseis de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (16/07/1986), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Aluizio Lopes 
Junior e de Marisa Nunes Valles Lopes.

Raimundo Zélio Augusto da Silva, es-
tado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo (Santo Amaro), SP 
no dia dois de outubro de mil novecentos 
e setenta e cinco (02/10/1975), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Maria Ozélia Augusto da Silva.
Silvia dos Santos Cruz, estado civil 
solteira, profissão orientadora de idosos, 
nascida em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia vinte e um de março 
de mil novecentos e oitenta (21/03/1980), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Marinaldo Be-
nedito da Cruz e de Ilza dos Santos Cruz.

Mateus Silva Roque, estado civil solteiro, 
profissão açougueiro, nascido em Itabuna 
(Reg.2º Ofício), BA no dia vinte e cinco de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e um (25/11/1991), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Geraldo Roque e de Siélia Silva 
da Cruz.
Geralda de Fatima Rodrigues Rocha, 
estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em Novo Cruzeiro, MG no dia 
quatorze de julho de mil novecentos e 
oitenta e três (14/07/1983), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Sebastião Alves Rocha e de 
Luzia Rodrigues de Almeida.

Gabriel Almeida Alves, estado civil 
solteiro, profissão barbeiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatro de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e sete 
(04/02/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Crisauro Marcelino Alves e de Claudia Al-
meida da Silva.
Kátila Paulino dos Santos, estado ci-
vil solteira, profissão vendedora, nasci-
da em Mucuri, BA no dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e noventa e oito 
(28/08/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Ueliton Paulino dos Santos e de Ade-
nilza de Jesus Santos.

Maicon Patrício da Silva, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia nove de abril de mil 
novecentos e oitenta e três (09/04/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Elias Dias Ma-
ciel da Silva e de Quitéria Fátima Patrício 
da Silva.
Sara Dias Mariano, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia quatro de maio de mil nove-
centos e oitenta e cinco (04/05/1985), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Messias 
de Oliveira Mariano e de Rozalia Dias da 
Silva Mariano.

John Lenon de Matos, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em Sub-
distrito Cerqueira Cesar, São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de março de mil novecentos e 
noventa (28/03/1990), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Cremilda Maria de Matos.
Tamires Santiago de Caires, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Sub-
distrito Tatuapé, São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de junho de mil novecentos e noventa 
e cinco (26/06/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Amaro Ribeiro de Caires e de Cleonice 
Santiago.

Bruno Cesar Favoretto, estado civil soltei-
ro, profissão maquinista, nascido em São 
Paulo (Reg.Distrito Ermelino Matarazzo), 
SP no dia vinte e dois de junho de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (22/06/1985), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Claudio Favoretto e 
de Marcia Ferian Favoretto.
Fabiane Cardoso de Souza, estado civil 
solteira, profissão peruqueira, nascida em 
Camamu, BA no dia onze de setembro de 
mil novecentos e oitenta e três (11/09/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Francisco Vicente 
de Souza e de Elenilda Maria Assunção 
Cardoso.

Alexandre Augusto Sellin, estado civil 
solteiro, profissão instalador, nascido em 
Guarulhos, SP no dia doze de outubro de 
mil novecentos e noventa (12/10/1990), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Antonio Sellin 
e de Aparecida Rossato Sellin.
Renata Bastos Santos Souza, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Cotia, SP no dia nove de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (09/12/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de João Inacio 
de Jesus Souza e de Sandra Conceição 
Bastos Santos.

Jocelio da Silva dos Santos, estado civil 
solteiro, profissão açougueiro, nascido em 
Chorrochó, BA no dia vinte de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(20/12/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
José Gonçalves dos Santos e de Maria 
Augusta Rodrigues da Silva.
Geniffer Dayane Alves Teixeira, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Paulo Afonso (Reg.Chorrochó), BA no dia 
vinte e três de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis (23/10/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de João Alves Teixeira e de 
Maria José Alves da Silva Teixeira.

Pedro Paulo Sales, estado civil solteiro, 
profissão pedreiro, nascido em Campo 
Formoso, BA no dia trinta de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (30/06/1982), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Angelina Maria 
de Sales.
Camila Santos Bellan, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Gua-
rulhos, Estado de São Paulo, (Reg.Tei-
xeira de Freitas-BA) no dia dezenove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(19/01/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Felipe Jorge Bellan e de Aurora Ferreira 
dos Santos.

Arthur Dadas Machado, estado civil sol-
teiro, profissão analista programador, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e noventa e dois 
(01/07/1992), residente e domiciliado em 
Subdistrito Cangaíba, São Paulo, SP, filho 
de Renato Faissola Machado e de Márcia 
Maria Dadas Machado.
Barbara Pereira de Andrade, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Pederneiras, SP no dia deze-
nove de abril de mil novecentos e noventa 
e nove (19/04/1999), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Silmar Aparecido Pereira de 
Andrade e de Dulcinéia Aparecida da Silva 
Andrade.

Murilo Manoel da Silva, estado civil sol-
teiro, profissão pintor, nascido em Paulista 
(3º Distrito), PE no dia quatorze de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(14/09/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Heleno Manuel da Silva e de Maria José 
da Rocha.
Tatiane da Silva Pereira, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Sub-
distrito Casa Verde, São Paulo, SP no dia 
dezenove de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (19/05/1988), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Fatima Pereira e de Maria 
Rosangela da Silva.

Ederson dos Santos Lima, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de junho 
de mil novecentos e oitenta (26/06/1980), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de José Francisco 
de Lima e de Edna Mara dos Santos Lima.
Amanda Aparecida da Silva Chagas, 
estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (19/09/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Gilmar Gabriel Chagas e de Avanilda 
Pereira da Silva Chagas.

Alfrêdo Geraldo Augusto Coelho, es-
tado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido em Bonfinópolis de Minas, MG 
no dia quatorze de setembro de mil no-
vecentos e setenta e quatro (14/09/1974), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de João Augusto 
Coelho e de Maria dos Reis Vaz de Souza.
Eliana Rocha dos Santos, estado civil 
solteira, profissão operadora de supermer-
cado, nascida em Subdistrito Saúde, São 
Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (15/10/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Ivan Rodri-
gues dos Santos e de Ina Otacilia Rocha 
dos Santos.

Lucas dos Santos de Souza, estado civil 
solteiro, profissão hoteleiro, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Cangaíba), SP 
no dia vinte e dois de janeiro de mil nove-
centos e noventa e sete (22/01/1997), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Ulisses de Souza e 
de Izilda Aparecida Rodrigues dos Santos 
de Souza.
Andressa Boneti Garcia, estado civil 
divorciada, profissão vendedora, nascida 
em Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de julho de mil nove-
centos e noventa e três (27/07/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Sidnei Agenor 
Garcia e de Luiza Dorotea Boneti Garcia.

Wagner Francisco Almeida Silva, es-
tado civil solteiro, profissão estagiário de 
contabilidade, nascido em Guarulhos, SP 
no dia cinco de julho de mil novecentos 
e noventa e três (05/07/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Lailson Francisco da 
Silva e de Maria Aparecida de Almeida.
Juliana Oliveira da Silva, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (08/02/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Jose Orlando da Silva e de Vera 
Lucia de Oliveira Diniz.

Italo Pereira da Silva, estado civil solteiro, 
profissão vigilante, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis (27/11/1996), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Osvaldo 
Pereira da Silva e de Elena Maria Pereira.
Tatiane Oliveira da Silva André, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e sete 
(14/02/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
João André e de Eunice Oliveira da Silva 
André.

Welinton da Silva, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em 
Moreira Sales, PR no dia três de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e três 
(03/11/1983), residente e domiciliado em 
Indaiatuba, SP, filho de Adenir da Silva e 
de Marilene Sanches da Silva.
Maria Zilda dos Reis, estado civil divor-
ciada, profissão ajudante de serviços ge-
rais, nascida em Salgueiro, PE no dia três 
de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(03/05/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Mariano dos Reis e de Maria Marta 
da Conceição.

Genolino Oliveira Silva, estado civil 
solteiro, profissão motorista, nascido em 
Mairi, BA no dia sete de maio de mil nove-
centos e sessenta e sete (07/05/1967), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Afonso da Cruz 
Silva e de Messias Oliveira Silva.
Lucília Oliveira da Silva, estado civil di-
vorciada, profissão do lar, nascida em Mai-
ri, BA no dia trinta e um de outubro de mil 
novecentos e setenta e dois (31/10/1972), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Roque Olivei-
ra da Silva e de Elzeni Oliveira da Silva.

Robson Geneilson de Oliveira Silva, 
estado civil solteiro, profissão ajudante, 
nascido em Juazeiro (Reg.1º Ofício), BA 
no dia sete de junho de mil novecentos e 
noventa e dois (07/06/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Geneci Severino da Silva 
e de Josenira Verdelina de Oliveira Silva.
Aline Leitão Ribeiro, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Floriano (Reg.
Caracol), PI no dia dez de março de mil 
novecentos e noventa e dois (10/03/1992), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Erivaldo 
Limeira Leitão e de Vera Lúcia Ferreira 
Ribeiro.

Guilherme Wochyton Inez de Castro, 
estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em Guarulhos, SP no dia doze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
oito (12/02/1998), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Sidney Silva Santana de Castro e de 
Simone Inez.
Jaíne Souza Santos, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar logistico, nascida 
em Guarulhos, SP no dia três de maio 
de mil novecentos e noventa e nove 
(03/05/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Sergio Antonio Barbosa dos Santos e de 
Eva Souza Ramos.

Miguel Mendes de Alcântara, estado 
civil solteiro, profissão cabeleireiro, 
nascido em Distrito Ouricuri do Ouro, 
Brotas de Macaúbas, BA no dia vinte 
e nove de setembro de mil novecentos 
e oitenta e um (29/09/1981), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Osvaldo Men-
des de Alcântara e de Elisete Lima de 
Alcântara.
Jacqueline Tessitore Hayne dos 
Santos, estado civil divorciada, pro-
fissão analista financeiro, nascida em 
São Paulo, SP no dia trinta de maio 
de mil novecentos e noventa e dois 
(30/05/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Antonio Jorge Hayne Santos e 
de Silvania Cristina Tessitore de Cas-
tro.

Waldemar Cardenuto Filho, estado 
civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Ce-
sar, São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de abril de mil novecentos e sessenta 
e um (24/04/1961), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Waldemar Cardenuto e de 
Lucia Cardenuto.
Denise de Souza Ribeiro, estado civil 
divorciada, profissão aposentada, nas-
cida em São Paulo, SP no dia dezes-
seis de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e nove (16/12/1959), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Aluizio Luiz 
de Souza e de Nilma Segura de Souza.

André Martins Pereira, estado civil 
solteiro, profissão segurança, nas-
cido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Pari), SP no dia vinte e dois de março 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(22/03/1975), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Heitor Martins Pereira Filho e 
de Maria Ferreira dos Santos.
Adrianna Pereira Tavares Avelino, 
estado civil divorciada, profissão auxi-
liar de linha de produção, nascida em 
Buíque, PE no dia vinte e oito de junho 
de mil novecentos e setenta e seis 
(28/06/1976), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Waldemar 
Tavares Avelino e de Cícera Pereira da 
Silva Avelino.

Clayton Afonso dos Santos, estado 
civil solteiro, profissão padeiro, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia nove 
de novembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (09/11/1989), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Valdení Afonso 
dos Santos e de Dalva Moreira dos 
Santos.
Tamara Rocha Ribeiro Lima, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dois de maio 
de mil novecentos e noventa e um 
(02/05/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Souza de Lima e de Iraní 
Rocha Ribeiro Lima.

Carlos André Santos de Jesus, 
estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido em Gandu, BA no dia 
trinta de novembro de mil novecen-
tos e setenta e seis (30/11/1976), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Edmundo de Jesus e de Maria José 
dos Santos.
Verônica Maria de Oliveira, estado 
civil solteira, profissão operadora 
de máquina, nascida em Ribeirão, 
PE no dia dezenove de outubro 
de mil novecentos e oitenta e três 
(19/10/1983), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Arlindo de Oliveira e de 
Maria Josefa Tavares de Oliveira.

Antonio Carlos Nascimento San-
tos, estado civil divorciado, profis-
são auxiliar de manutenção, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e oi-
tenta e dois (20/11/1982), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Nas-
cimento Santos e de Maria Betânia 
dos Santos.
Shirley de Sousa Gonçalves, es-
tado civil divorciada, profissão pro-
motora de vendas, nascida em Pa-
rambu, CE no dia quatorze de junho 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/06/1987), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Elieser Gonçalves Lima 
e de Sileide de Souza Lima.

Evaldo José de Souza, estado civil 
solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em Ibitiara (Reg.Distrito Vila de Re-
médios, Belo Horizonte), BA no dia 
quinze de agosto de mil novecentos 
e setenta (15/08/1970), residente 
e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Jovelina 
Rosa de Souza.
Mirian da Silva Santos, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Itapecerica da Serra, SP no dia trinta 
de julho de mil novecentos e oitenta 
(30/07/1980), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Tavares dos Santos 
e de Aureliana da Silva Santos.

Jurandí de Jesus Silva, estado civil 
viúvo, profissão aposentado, nascido 
em Monte Santo, BA no dia quatorze 
de abril de mil novecentos e oitenta e 
um (14/04/1981), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Pedro Dantas da Silva e de 
Maria José de Jesus.
Viviana Gomes de Macedo, estado 
civil divorciada, profissão operadora de 
loja, nascida em Arujá, SP no dia doze 
de março de mil novecentos e oitenta 
e sete (12/03/1987), residente e domi-
ciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha 
de José Pinto de Macedo e de Maria 
Gomes de São Mateus.

Ricardo Inocencio, estado civil sol-
teiro, profissão corretor de seguros, 
nascido em Distrito São Miguel Paulis-
ta, São Paulo, SP no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e noventa e 
três (14/06/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Wilson Inocencio e de Adair 
Ferreira Inocencio.
Vinicius Ribeiro Pontes, estado civil 
solteiro, profissão agente de organi-
zação escolar, nascido em Subdistrito 
Indianópolis, São Paulo, SP no dia de-
zessete de dezembro de mil novecen-
tos e noventa (17/12/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Vandir dos Santos 
Ribeiro Pontes e de Vera Lucia Pontes.

Weliton Santana Júnior, estado civil 
divorciado, profissão advogado, nasci-
do em Paramirim, BA no dia vinte e oito 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (28/07/1984), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Weliton Santana e de 
Marli Aguiar da Silva Santana.
Simone Cristine Rodrigues, estado 
civil divorciada, profissão comerciante, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e dois de janeiro de mil novecentos e 
oitenta (22/01/1980), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Firmino Augusto 
Torrão Rodrigues e de Vera Lucia Fran-
cisquini Rodrigues.

Wilson Cardoso de Oliveira, esta-
do civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
dois de novembro de mil novecen-
tos e setenta e sete (02/11/1977), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Ademir de Oliveira e de Leni Cardo-
so de Oliveira.
Ingrid Fernanda Flavio das Ne-
ves, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Santos (Reg.1º 
Subdistrito), SP no dia treze de maio 
de mil novecentos e setenta e sete 
(13/05/1977), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Trajano Correia das 
Neves e de Maria Lúcia Flavio das 
Neves.

Melis de Bruyn Neto, estado civil 
divorciado, profissão engenheiro 
mecânico, nascido em São Pau-
lo, SP no dia três de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e quatro 
(03/01/1964), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Melis de Bruyn Junior e 
de Ilce Gili de Bruyn.
Andressa Novais de Souza, estado 
civil divorciada, profissão enfermei-
ra, nascida em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, São Paulo, SP no dia sete de 
agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (07/08/1977), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Gesil Tranquilino 
de Souza e de Wanecia Novais de 
Souza.

Thiago Pereira Rocha, estado civil 
divorciado, profissão comerciante, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
nove de junho de mil novecentos e 
oitenta e seis (09/06/1986), residen-
te e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Antonio 
Carlos Pereira Rocha e de Isabel 
Cristina Pereira Rocha.
Maysa Marquezini Araujo, estado 
civil solteira, profissão estudante, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de março de mil novecen-
tos e noventa e nove (14/03/1999), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Sandro Fernandes Araujo e de Da-
niela Marquezini Araujo.

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

da Lei.

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

imprensa local.
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Marcelo Carvalho Silva, estado civil 
solteiro, profissão mecânico industrial, 
nascido em Rosário do Catete (Reg.
Distrito de Santo Amaro das Brotas), 
SE no dia três de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (03/02/1985), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Jose da 
Silva Santos e de Ivone de Carvalho 
Silva.
Carolina Lopes dos Santos, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dois de no-
vembro de mil novecentos e noventa 
(02/11/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Jorge Lopes dos Santos e de 
Edinalva dos Santos Silva.

Willian de Melo Silva, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de agosto de mil novecentos e 
noventa e três (17/08/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Evaldo Antonio 
da Silva e de Cristiane Maria de Melo.
Raissa Carvalho da Silva, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
dezembro de dois mil (18/12/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Antonio 
Rubens da Silva Filho e de Silvana de 
Carvalho.

Johny Éric Pimentel, estado civil sol-
teiro, profissão vendedor, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP no 
dia dois de março de mil novecentos e 
noventa e três (02/03/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Durcival Pimen-
tel e de Roseli Casagrande.
Hemilly Jhulia da Silva Matias, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar de 
embarque, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte de março de mil novecen-
tos e noventa e quatro (20/03/1994), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Juvenal 
Pereira da Silva e de Iolanda da Silva 
Matias Pereira.

Alex Barbosa Pereira, estado civil di-
vorciado, profissão técnico de enferma-
gem, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos 
e setenta e nove (26/05/1979), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Adão dos San-
tos Gonçalves Pereira e de Edna Bar-
bosa Pereira.
Sheila Barbosa, estado civil solteira, 
profissão técnica de enfermagem, nas-
cida em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Vila Matilde), SP no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
(16/11/1980), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Nelson Leite Barbosa e de Be-
nigna Aparecida Duarte Barbosa.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei.

 Lavro o presente para 
ser afixado no Serviço 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local.

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
EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Nº 26/2019

 A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP 
torna público que o fiel depositário dos gêneros e mer-
cadorias recebidos pela filial da sociedade empresária 
“DIGGO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA”,  NIRE 
35902688129, localizada na Avenida Moita Bonita, nº 
235, Doca 13 Box B, bairro Jardim Brasil, Guarulhos/
SP, CEP: 07270-395, o Sr. Roberto Alves, brasileiro, 
casado, empresário, portador da cédula de identidade 
RG 10.790.980-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 
019.313.098-09, residente e domiciliado na Rua Con-
frade José Paulino do Nascimento, nº 84, Cond. San 
Marino, bairro Jardim San Marino, São José dos Cam-
pos/SP, CEP: 12235-835, assinou em 03/04/2019 o 
Termo de Responsabilidade nº 26/2019, com fulcro nos 
arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da 
Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de Re-
gistro Empresarial e Integração, devendo ser publicado 
e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos 
do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Walter 
Iihoshi, Presidente da JUCESP.

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!

Prezada Sra. Filomena Aparecida 
Lourenco Oliveira, colaboradora 
da Unimed Guarulhos Cooperati-
va de Trabalho Médico, ocupante 
do cargo de Técnico de Enferma-
gem, solicitamos o seu compare-
cimento com máxima urgência, 
prazo máximo até 18/04/2019, 
no setor de Gestão de Pessoas 
da empresa, situado na Rua 
Tapajós, 269, Jardim Barbosa – 
Guarulhos/SP – CEP: 07111-340.

COMUNICADOPLANO
DESAÚDE
0 a 18     R$ 119,10
19 a 23   R$ 142,92
24 a 28   R$ 154,35
29 a 33   R$ 172,88
34 a 38   R$ 190,16
39 a 43   R$ 234,85
44 a 48   R$ 293,57
49 a 53   R$ 366,96
54 a 58   R$ 477,05
F: (11)94719-4958

Idade A partir de

A TSPRO Fabricação Dis-
tribuição e Representação 
de Equipamentos Indus-
triais Ltda, torna-se público 
o requerimento para licença 
ambiental prévia e de insta-
lação-LP/LI para atividade 
de Fabricação de Máquinas 
e Equipamentos para Uso 
Industrial, localizada na 
Rua Itaparantim, nº 1126, 
Jardim Presidente Dutra – 
Guarulhos/SP através do 
P.A.: 21813/2019.

   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 

 MECÂNICO DE AUTOS 
 R. Francisco Zanzini, 192, Vila 
Endres. Próx. Shopp. Internacio-
nal F: 2422-5899/96113-8508. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALÃO 
 140m², com 2wc, c/escritório. Pri-
meiro andar. R$1.500,00. Av.Emílio 
Ribas,n°2598. F:2422-4005 

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

 APTO STUDIO 
 Mob, pronto p morar, ideal p es-
tudante/ aeromoça 2440-9505 

 VENDE-SE 

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

 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 

 BAR E RESTAURANTE 
 Vende-se ou arrenda aceita car-
ro. F:4574-1085/96297-1784 

 SOBRADO EM PRAIA GRANDE 
 Jd Real, R Botões de Ouro, 
sendo 3 suítes, coz americana, 
quinta c/ churrasqueira, 2vgs de 
garagem. 100 metros da praia. 
F:(11)99163-5318 

 SITIOS E CHÁCARAS 

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

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

 VENDE-SE BARRACA DE PASTEL 
 Pode-se vender qlq produto 
nela. Semi nova, 1 ano de uso. 
R$1.000 F:98044-1287 

 LIMPE SEU NOME!!! 
 Junto ao SPC e Serasa de forma 
legal e aumente seu SCORE em 
15 dias. F:97046-4796 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 DESVENDO SUA VIDA 
 Atraves do copo de aguá. F: 
98285-0337/93049-9195 

 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 

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

 KING CONSTRUÇÃO REFORMA 
 Telhado de zinco, estrutura 
metálica, pintura em prédio 
comercial, industrial e resi-
dencial, divisórias de drawal e 
de placa cimentícia. F:99388-
9875/96827-6034 Email: gusta-
vosb2011@hotmail.com 

 MULT REDES DE PROTEÇÃO EM 
GUARULHOS 
 Orçamento sem compromisso. 
F:95116-3301/2541-2519 
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90


