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Rafael Prandini é eleito pela
2a vez procurador-geral do
Município de Guarulhos
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Ganhe um pôster do Corinthians 
tricampeão do Campeonato Paulista 2019

Câmara irá discutir o 
uso de cartões para 
pagamento de tributos

Segunda fase de 
vacinação contra a 
gripe movimenta UBSs
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EMPREGO: Ciee registra alta de 4% na contratação de jovem aprendiz na cidade 
em comparação com 2018; hoje, são 2,4 mil aprendizes no mercado

Cerca de 200 famílias do Jardim Primavera vivem a incerteza de deixar 
suas casas após decisão judicial que autorizou a reintegração de posse

Famílias vivem o 
drama de perder as 
casas no Primavera
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Mortes por acidente de trânsito têm queda 
de 20% nas rodovias próximas a Guarulhos
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A prefeitura prometeu se 
manifestar nesta terça-feira
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CORINTHIANSCássio; Fagner, Manoel, Henrique (Pedro Henrique) e 

Danilo Avelar; Ralf, Ramiro, Pedrinho (Vagner Love) e 

Sornoza; Clayson e Gustagol (Boselli).

Técnico: Fábio Carille.
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S.C. CORINTHIANS PAULISTA
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TRICAMPEÃO PAULISTA DE 2019
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TRICAMPEÃO PAULISTA DE 2019

Tel.: 2412-7630
Rua Justino de Maio, 901 - Cumbica - Guarulhos - SP

www.construcal.com.br

Há 20 anos construindo o progresso 

de Guarulhos

Há 20 anos construindo o progresso 

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO EM ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO .

Av. Guarulhos, 1059 - Vila Augusta

11 2408-2221 / www.eletroferro.com.br
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Expediente

[ cena do dia ] William Moreira/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Volta do feriadão

O Terminal Rodoviário do Tietê registrou grande movimento nesta segunda-feira (22), 
no retorno do feriado de Páscoa. O número de embarques e de desembarques foi bem 
maior do registrado no dia a dia no terminal.
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ao fazer 
retornar a censura contra 
a imprensa. Para piorar, 
ainda temos um presiden-
te que, até o momento, 
nada fez pelo nosso país: 
basta vermos o alto nú-
mero de desempregados. 
Estamos iguais a caran-
guejos, andando de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeroporto de 
Guarulhos terão que pagar 
uma taxa de poluição am-
biental? De que foi essa 
magnífica ideia? Além de 
pagarmos passagens ca-
ras, ainda temos que ban-
car por um problema que 
não é nosso. Por que o 
prefeito Guti não cobra isso 
das empresas aéreas que 
são responsáveis pela po-
luição ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula esse 
projeto que a Prefeitura 
de Guarulhos está pre-
parando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encarecer 
mais as passagens. Não 
somos nós que poluímos 
o ar, mas os aviões que 
são das empresas aéreas. 
Elas é que devem arcar 
com esse problema. Se o 
projeto for aprovado, usa-
rei ao máximo o aeropor-
to de Congonhas, na zona 
sul de São Paulo.

Clécius Rocha
Vi que a GCM recebeu 
225 pistolas semi-auto-
máticas para o policia-
mento da cidade e sou to-
talmente contra. A Guarda 
Civil Municipal não foi 

criada para imitar a Polí-
cia Militar. Os propósitos 
foram outros. E os guar-
das civis estão imitando a 
PM até no tratamento que 
eles oferecem aos cida-
dãos durante uma abor-
dagem: com arrogância e 
nariz empinado. Mas não 
é de se estranhar, pois o 
secretário de Segurança 
de Guarulhos, responsá-
vel pela GCM, foi um PM 
em tempos passados.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 
países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofere-
cido em suas escolas de 
origens. 

Bruna Souza
A prefeitura abre vagas 
para médicos, mas nunca 
elas são preenchidas.

Mega Sena
Concurso n° 2144
20/04/2019
07 - 16 - 21 - 33 - 55 - 60

 
Lotofácil
Concurso n° 1803
20/04/2019 
03 - 04 - 05 - 06 - 07
09 - 11 - 15 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1962 
20/04/2019
00 - 01 - 07 - 13 - 21
24 - 25 - 32 - 34 - 36
37 - 50 - 54 - 60 - 61
73 - 80 - 92 - 93 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1925
20/04/2019
Primeiro sorteio 
08 - 17 - 19 - 29 - 44 - 46
Segundo sorteio
02 - 04 - 05 - 19 - 35 - 41

Federal
Extração n° 05381
20/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   44460          500.000,00
2º  52431              27.000,00 
3º  67720             24.000,00
4º  61696              19.000,00
5º  43825                18.171,00

Quase 18 mil doses aplicadas
De acordo com a prévia 

divulgada pela Vigilância 
Epidemiológica Municipal, na 
última quinta-feira (18), foram 
vacinadas 17.689 pessoas 
no município entre os dias 
10 e 18 deste mês, durante a 
primeira fase da Campanha, 
que foi destinada exclusiva-
mente às crianças menores 
de seis anos, gestantes e 
puérperas. A decisão do Mi-
nistério da Saúde de iniciar 
a vacinação por esses três 
grupos se deve à dificuldade 

de imunizar esse público, 
que vem registrando baixa 
cobertura nas campanhas 
anteriores.

Em 2018, foram confir-
mados 1.381 óbitos por in-
fluenza no Brasil, sendo 917 
por A H1N1; 129 pelo vírus A 
não subtipado; 78 por pelo 
B; e 257 pelo A H3N2. Em 
Guarulhos, foram 10 óbitos 
no mesmo período, sendo 
nove decorrentes do vírus A 
H1N1 e um pelo vírus A não 
subtipado.

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) da cidade regis-
traram movimento intenso na 
manhã desta segunda-feira 
(22), data de início da segun-
da fase da Campanha Na-
cional de Vacinação contra a 
Influenza (gripe). 

A exemplo dos anos 
anteriores, a procura maior 
pela vacina foi observada 
entre as pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos, 
população que integra um 
dos oito grupos contempla-
dos com a imunização pelo 
SUS nesta nova etapa.

Além dos grupos contem-
plados na fase inicial, ou 
seja, as crianças menores de 
seis anos (entre seis meses 
até cinco anos), gestantes e 
mulheres que tiveram filho 
nos últimos 45 dias (puér-
peras), também poderão 
se vacinar contra a gripe 
nesta segunda fase os pro-
fessores das redes públicas 
e privadas de ensino, profis-
sionais de Saúde, portado-
res de doenças crônicas 
mediante prescrição médica 
e povos indígenas.

Por orientação da coor-
denação geral do Programa 
Nacional de Imunizações, 
também deverão ser 
incluídos na campanha 
os policiais civis, militares, 

bombeiros e membros 
ativos das Forças Armadas, 
os quais devem procurar 
uma unidade de saúde com 
documentos que comprovem 
o exercício da função. Ainda 
deverão ser imunizados nes-
sa fase os jovens de 12 a 21 
anos sob medidas socioedu-
cativas, a população privada 
de liberdade e os funcioná-
rios do sistema prisional.

A 21ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Influenza se estende até 31 
de maio, sendo que no sá-
bado (4) acontece o Dia de 
Mobilização Nacional, com 
a abertura de todas as UBS 
para intensificar a imuniza-
ção. A meta é vacinar pelo 
menos 90% de cada um dos 
grupos prioritários contra 
gripe, o que em Guarulhos 
corresponde a mais de 310 
mil pessoas.

Nesta campanha, também 
serão disponibilizadas as de-
mais vacinas do Calendário 
Nacional de Vacinação para 
atualização da carteirinha 
do público contemplado. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, a iniciativa tem por 
objetivo resgatar as pessoas 
não imunizadas e colocar 
em dias as doses em atraso, 
considerando o risco para as 
doenças imunopreveníveis.

UBSs da cidade têm grande 
movimento nesta 2ª fase da 
vacinação contra a gripe

Rovena Rosa/ABr
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Organizado durante a 
abertura do Experimenta 
Educação, o Concurso de 
Startups Pitch4Gru é mais 
uma ação da Prefeitura de 
Guarulhos para fortalecer 
o ecossistema empreen-
dedor e tecnológico na 
cidade. A atividade é uma 
das atrações do evento que 
acontece entre 17 e 19 de 
maio, no Adamastor Centro, 
(avenida Monteiro Lobato, 
734 – Macedo).

Especifi camente no dia 17 
(sexta-feira), às 19h, o Pitch-
4Gru vai reunir startups de 
base tecnológica que estão 
em estágio pré-operacional, 
ou que já estejam operan-
do soluções relacionadas 
à Educação. As inscrições 
seguem até o próximo dia 6, 
no site: experimenta.guaru-
lhos.sp.gov.br/

Diante de uma banca de 
avaliadores, formada por 
especialistas em tecnologia 
e  inovação e de potenciais 
investidores, os participan-

tes do Pitch4Gru terão a 
oportunidade de apresentar 
suas ideias, buscando apoio 
fi nanceiro e a expansão dos 
negócios.

A startup vencedora 
do concurso se classifi ca 
automaticamente para a fase 
fi nal do 19º Concurso Acelera 
Startup, que é promovido pela 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) e 
irá reunir as 300 startups de 
maior destaque no País, entre 
mais de 15 mil participantes.

Realizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Científi -
co, Econômico, Tecnológico 
e de Inovação (SDCETI), o 
Experimenta concentra uma 
série de atividades ligadas 
ao empreendedorismo ino-
vador e ajuda a consolidar 
essa nova cultura em Gua-
rulhos. Em seu terceiro ano, 
o evento deve novamente 
mobilizar estudantes, pes-
quisadores, universitários, 
empreendedores, investido-
res e o público conectado à 

tecnologia.
“O Pitch4Gru, durante o 

Experimenta, é uma excelen-
te oportunidade para quem 
busca apoio e investimento. 
Essas atividades aproximam 
as startups dos demais 
agentes do mercado e da 
indústria. Uns têm disposi-
ção para investir em projetos 
com potencial lucrativo, 
outros procuram soluções 
tecnológicas para seus pro-
cessos”, explica o secretário 
da SDCETI, Rodrigo Barros.

Experimenta Educação de Guarulhos 
terá concurso de Startups Pitch4Gru
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o Pela segunda vez conse-
cutiva, o candidato Rafael 
Prandini Rodrigues, atual 
procurador-geral adjunto, 
venceu a eleição com a 
votação expressiva de 40 
votos, 65,5% dos votos 
válidos, o que representa 
praticamente o dobro de 
votos do segundo coloca-

do, Leonardo Alexandre 
Franco. 

A escolha do próximo 
procurador-geral do 
Município será feita pelo 
prefeito Guti, que poderá 
ratifi car o nome apontado 
pelos procuradores ou 
nomear um outro indicado 
pelo Secretário de Justiça.

Rafael Prandini vence eleição 
para procurador-geral do 
Município de Guarulhos

com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO SUV CITROËN
C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

Para a compra do Novo SUV Citroën Cactus, o valor do bônus é de R$ 3.000, independente da versão e cor escolhida. Nesse caso, o bônus será somado ao valor de avaliação do veículo usado. O veículo usado deverá ser utilizado na compra de um Citroën Cactus 0km. A avaliação do usado será realizada pela Concessionária 
participante e dependerá da marca, modelo, opcionais, estado geral do veículo e não estará vinculado à Tabela FIPE. O veículo usado deve estar no nome do comprador do veículo 0km, sendo elegíveis, também, pai, mãe, �lhos, cônjuge, mediante comprovação por RG, Certidão de Casamento e Declaração de União Estável. 
Pessoas Jurídicas com CNPJ também são elegíveis, desde que o comprador faça parte do contrato social da empresa. Acesse www.destracitroën.com.br.

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001 - www.destracitroen.com.br

No trânsito, dê sentido à vida.
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Antônio Boaventura

Cerca de seis movimen-
tos sociais ligados ao 
Movimento dos Trabalha-
dores Sem-Terra querem 
mudanças no Plano Dire-
tor da cidade, que ainda 
não tem data defi nida para 
ser votado na Câmara 
Municipal. Os movimentos 
entendem que é necessá-
rio ampliar o número de 
áreas sociais na proposta 
para reduzir o défi cit habi-
tacional do município.

O HOJE obteve a infor-
mação de que o projeto 
elaborado pelo governo 
municipal conta com nove 
áreas destinadas para 
atendimento social de mo-
radias. O défi cit habitacio-
nal atual do município é de 
quase 150 mil, enquanto 
as áreas indicadas no Pla-
no Diretor tem capacidade 

para atender 11 mil. Ou 
seja, menos de 10%.

“Queremos saber no 
que o Plano Diretor vai 
contribuir para reduzir o 
défi cit habitacional. A falta 
de escuta do governo é 
um dos grandes proble-
mas por que pouca coisa 
de sugestão da socieda-
de civil foi incorporada, 
inclusive, de zonas de 

interesse social. Apenas 
nove foram incluídas”, dis-
se o vereador Edmilson 
Souza (PT), presidente 
da Comissão de Direitos 
Humanos, Cidadania, 
Habitação, Assistência 
Social e Igualdade Racial, 
da Câmara Municipal. 

Contudo, o Plano Diretor 
não conta com altera-
ções desde 2014 e já 

conta com a aprovação 
da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Legisla-
ção Participativa (CJLP) 
daquela Casa de Leis. O 
planejamento municipal, 
elencando diretrizes e 
normas com o objetivo 
de orientar a atuação de 
agentes públicos e priva-
dos na cidade.

A sugestão prevista 
para os próximos 10 anos 
institui, ainda, o Conselho 
Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU) e 
cria dois Fundos Munici-
pais: de Desenvolvimento 
(FMD) e de Desenvolvi-
mento Urbano (FMDU). A 
última revisão do Plano 
Diretor de Guarulhos foi 
realizada em 2004 e, por 
força da lei, o documento 
deveria ter sido atualizado 
dez anos depois, em 2014.

Ulisses Carvalho 

A semana começou cheia 
de incertezas, medo e angús-
tia para os moradores da Rua 
dos Estagiários e rua Xisto, no 
Jardim Primavera, que temem 
pela reintegração de posse 
que estaria marcada para esta 
quinta-feira (25), após decisão 
judicial. A área ocupada seria 
da Prefeitura de Guarulhos. 

As notifi cações para os 
moradores deixarem as casas 
tiveram início no último dia 
17, segundo nota divulgada 
pela administração municipal, 
porém não confi rma o prazo d 
para a reintegração.

“Somos mais de 200 famí-
lias aqui. Eu moro nessa rua já 
tem mais de 30 anos. Depois 
de muitos anos, eles vêm com 

essa conversa de nos tirar de 
nossas casas”, afi rmou uma 
moradora que preferiu não se 
identifi car. 

O HOJE esteve na manhã 
desta segunda-feira (22) na 
rua dos Estagiários, que não é 
asfaltada e também carece de 
iluminação. De acordo com 
o pintor Anderson de Jesus 
Santos, de 25 anos, que mora 

no bairro há 14 anos, funcio-
nários da prefeitura teriam 
comparecido ao local para 
contar o número de pessoas 
que vivem na área, e dois 
dias depois, veio à ordem de 
reintegração. 

Sem lugar para onde ir caso 
ocorra a reintegração, muitos 
moradores estão angustiados 
e disseram que não estão 
conseguindo dormir, como 

ocorre com Alles Pereira da 
Silva, 34, que mora em um so-
brado na rua dos Estagiários 
ao lado de mais seis pessoas. 
“No dia 18 eles trouxeram o 
ofício, o prazo está se esgo-
tando, levamos nossa vida 
para construir, e não tenho 
outro lugar para ir. A gente 
trabalha e não consegue 
sobreviver com um salário de 
R$ 1.300 e pagando aluguel 

de R$ 700”, revelou. 
Os moradores afi rmaram 

não saber quem seria o dono 
do terreno e disseram que so-
mente parte da rua dos Estagi-
ários que irá sofrer a reintegra-
ção, já que as residências 
afetadas teriam sido numera-
das pela prefeitura com tinta 
de cor vermelha. “Onde vão 
colocar os moradores onde?”, 
perguntou Santos. 

Movimentos querem ampliação das 
áreas sociais dentro do Plano Diretor

Ameaça de reintegração no Primavera
revela o drama e medo de 200 famílias
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Policiais militares se 
deslocaram até a Estra-
da da Olaria, no bairro 
do Pimentas, onde 

Um homem que teria 
assaltado um motorista 
de aplicativo foi morto 
por policiais militares 
na Estrada da Olaria, 
região do Pimentas. 
Segundo informações 
da PM, o suspeito teria 
sido abordado durante 
patrulhamento e reagiu, 
efetuando disparos con-
tra a viatura. Segundo 
ainda informações da 
polícia, os PMs revi-
daram e atingiram o 
suposto assaltante com 
três disparos.

O suspeito ainda 
não foi identificado e 
chegou a ser socorrido 
pelo Corpo de Bombei-
ros, porém, não resistiu 
aos ferimentos e mor-

reu no Hospital Geral 
de Guarulhos (HGG). 
Com ele, os policiais 
teriam apreendido um 
revólver calibre 32 com 
numeração raspada. O 
motorista de aplicativo 
foi levado com ferimen-
tos na cabeça para o PA 
Alvorada, onde recebeu 
atendimento e passa 
bem. 

O caso ocorreu na ma-
drugada desta segunda-
-feira (22). O boletim de 
ocorrência foi lavrado 
no 4° Distrito Policial 
como morte decorrente 
de intervenção policial, 
e o caso está sendo in-
vestigado pelo Setor de 
Homicídios e Proteção 
à Pessoa de Guarulhos 
(SHPP). As armas dos 
policiais militares foram 
apreendidas e seguiu 
para perícia. (U.C.)

Em nota emitida pela 
prefeitura no dia 15 deste 
mês, a administração 
municipal explicou que, 
dois dias depois, iria iniciar 
as notifi cações para que os 
ocupantes das ruas Xisto 
e Estagiários, desocupem 
a área para remoção de 
edifi cações construídas 
irregularmente no local. No 
texto, a administração alega 
que a ação é o resultado de 
um acordo em 2008 feito 
pela prefeitura e o Ministé-

rio Público. 
“Na época, a prefeitura as-

sinou um termo de acordo, 
apresentado pelo Ministério 
Público para desocupa-
ção dessas vias, tendo 
em vista a existência de 
danos ambientais em razão 
das moradias irregulares 
instaladas na área. Em 2010, 
o Ministério Público ajuizou 
uma nova ação judicial, 
processo nº 0082492-
13.2010.8.26.0224, por 
entender que o acordo não 

fora integralmente cumpri-
do, obrigando a Prefeitura à 
realização das ações neces-
sárias para a desocupação”.

Nesta segunda-feira (22), 
o HOJE questionou a prefei-
tura se a reintegração deve-
rá ocorrer nesta quinta-feira, 
qual o número de famílias 
que deve ser atingidas, e 
quem é o proprietário do 
terreno, porém, a adminis-
tração municipal afi rmou 
que iria se pronunciar nesta 
nesta terça-feira (23).

Suspeito de assaltar motorista 
de aplicativo é morto pela PM 

Prefeitura promete se manifestar nesta terça
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Imperdível!
Na quinta-feira, o ex-vereador Edson David vai 

participar do programa “Radar”. Ligado ao Flamengo, 
David pretende ,digamos, fazer algumas ponderações 
sobre o secretário Rogério Hamam( Esportes)...

Tolerância zero!
Cidadãos relatam que fl anelinhas estão cada vez 

mais numerosos e agressivos na região central. Prin-
cipalmente com as motoristas. Não é caso de multar, 
como tramitou na Câmara Municipal. É questão das 
polícias enquadrarem como extorsão…

Puxando a brasa
Cada vez mais perceptível como o prefeito Guti (PSB) 

prestigia o secretário Jurandir Pereira, possível (ou pro-
vável?) candidato a vereador pelo PSB…

Elo
A nova executiva provisória do PSL em Guaru-

lhos confi rma a infl uência do deputado federal 

Eli Corrêa Filho (DEM) e sua esposa, Fran Corrêa. 
O irmão da prefeiturável faz parte da direção…

Qual sua opinião?
Já passou do momento da Prefeitura rever a fantasma-

górica Rodoviária do Cecap. O alto investimento no local 
precisa ser otimizado mudando a sua destinação. Que tal 
Mercado Municipal?...

Sem desfecho
A nova controladora geral, Keity Bauer, a exemplo do 

antecessor, vem instaurando novas e prorrogando anti-
gas sindicâncias. Conclusa, ainda não vi nenhuma…

Alta indagação
Na teoria, a Rádio TOP FM (104,1 FM) deveria estar 

operando em Guarulhos. E a TV 58 também. Na prática, 
estão com seus estúdios fora da cidade. Eu gostaria que 
a Secretaria de Fazenda me informasse quanto elas arre-
cadam de impostos para nossos cofres municipais…

Reticências...

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



www.guarulhoshoje.com.brcidade terça-feira, 23 de abril de 20196

Divulgação

[ bloco de notas ]

Igualdade Racial promove ação 
social no Jardim Tupinambá

A EPG Carolina Maria 
de Jesus, localizada 
no Jardim Tupinambá, 
atendeu aproximada-
mente 400 pessoas em 
sua primeira ação. Esta 
iniciativa é uma parce-
ria da Subsecretaria da 
Igualdade Racial (SIR) 
com o Rotary Clube, por 
meio do Rotaract Distrito 
4430. O público demons-
trou satisfação com a 
realização da ação e al-
guns participantes pedi-
ram para que a atividade 
seja repetida. O encer-
ramento foi marcado por 
muita emoção, durante 
a oficina de contação de 
história, com as pessoas 
fazendo depoimentos de 

afeto familiar ao final da 
leitura da história.

O gestor da Subsecre-
taria da Igualdade Racial, 
Anderson Guimarães, 
relatou que o projeto é 
de extrema importância 
para o poder público. 
“A atuação direta com 
a população realiza o 
diagnóstico preciso 
sobre as necessidades 
locais e assim tem uma 
maior efetividade na 
formulação de políticas 
públicas”. Além disso, 
ele agradeceu a todos 
os parceiros, que foram 
fundamentais para a 
qualidade e o resulta-
do positivo da Ação de 
Cidadania. 

[ bloco de notas ]

O Ipref (Instituto de Pre-
vidência dos Funcioná-
rios Públicos Municipais 
de Guarulhos) realizou 
na manhã desta quinta-
-feira (18) a apresentação 
do plano estratégico 
para o quadriênio 2019-
2023 para cerca de 100 
pessoas no auditório do 
Ipref, entre funcionários e 
conselheiros administrati-
vos e fi scais.

O presidente do insti-
tuto, Eduardo Augusto 
Reichert, aproveitou a 
ocasião para formalizar 
o uso do novo logo da 
organização, que repre-

senta a junção dos servi-
dores. “O planejamento 
serve para pensarmos no 
que faz sentido para o 
Ipref nos próximos anos, 
na modernização. Tudo 
isso está acontecendo 
em um momento muito 
interessante com a apro-
vação da transposição 
de regime. Consequen-
temente, o novo logo 
deve passar isso. Então 
nada mais justo do que 
colocarmos neste novo 
logo a representação 
dos servidores unidos e 
participando da gestão”, 
afi rmou.

Ipref apresenta planejamento 
estratégico do quadriênio

Idosos discutem qualidade 
de vida na terceira idade

Cerca de 60 idosos parti-
ciparam da palestra “Como 
a psicologia, a nutrição e 
o exercício físico podem 
auxiliar na qualidade de vida 
da terceira idade”, no Centro 
de Convivência do Idoso 
(CCI) Santa Mena. O tema foi 
abordado por três profi ssio-
nais: a psicóloga Denise Silva, 
a nutricionista Valéria Cuardo 
e pela educadora física, Mar-
lene Prado.

A secretária-adjunta de 
Desenvolvimento e Assistên-

cia Social, Claudia Papotto, 
acompanhou a discussão do 
assunto e destacou o papel 
do Centro de Convivência 
do Idoso. “Um ponto em 
comum entre as falas das três 
profi ssionais foi a convivên-
cia. Elas foram claras sobre a 
importância do serviço deste 
equipamento que a Prefeitura 
oferece às pessoas idosas, 
proporcionando e contribuin-
do para que elas tenham um 
envelhecimento saudável”, 
afi rmou a gestora.

Divulgação

No próximo dia 25, o Clube 
do Violão presta homena-
gem, no melhor estilo “ao 
mestre com carinho”, à 
professora Maria da Penha 
Soares dos Santos, docente 
do Conservatório Municipal 
de Guarulhos que atuou na 
instituição entre 1994 e 2017. 
A apresentação começa às 
20h no auditório do Centro 
Municipal de Educação e 
Artes (Cemear). A entrada é 
gratuita e aberta ao público.

Para a ocasião, o Clube do 
Violão vai apresentar reper-
tório com músicas eruditas, 

como “Prelúdio Fantasia”, 
de Johann Sebastian Bach; 
“Estudo 11”, de Heitor Villa-
-Lobos, e populares como 
“Uirapuru”, de Waldemar 
Henrique; “Brejeiro”, de Er-
nesto Nazareth, entre outras. 
No período em que lecionou 
no CMG, Maria da Penha 
coordenou os grupos de 
violões “Cordas, pra que te 
quero!” e “Quarteto Sonare” 
por vários anos. Mesmo 
após sua aposentadoria, a 
professora continua realizan-
do atividades musicais com 
canto erudito e popular.

O Adamastor Centro 
recebe no próximo dia 7 
de maio, a segunda edição 
do ciclo de palestras “Voe, 
você pode!”. O evento, 
idealizado pela Secretaria 
do Trabalho, em parceria 
com o Instituto Ser Dife-
rencial, acontece das 8h30 
às 16h30 e conta com 12 
palestrantes que irão dis-
cutir temas como mercado 
de trabalho, propósito, 
motivação e futuro. As 
inscrições devem ser feitas 
pelo seguinte link: http://bit.

ly/2KPqBR4
De acordo com Telma 

Cardia, secretária da 
Pasta, o evento está sendo 
trazido novamente pois 
em 2018 foi um suces-
so. “Ouvimos diversos 
depoimentos dos jovens 
que participaram relatando 
que aquela oportunidade 
mudou a vida deles, a visão 
de mundo. Os jovens saem 
das palestras motivados, 
querendo correr atrás dos 
seus sonhos. Isso é muito 
bonito”, lembra.

Clube do Violão homenageia 
professora do Conservatório

Secretaria do Trabalho realiza 2ª edição 
do ciclo de palestras “Voe, você pode”

[ transparência ]

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

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE 
NEGÓCIOS LTDA
Serviço de manutenção, suporte e atualização do 
sistema informatizado de controle de gestão do 
ISSQN e Nota Fiscal de serviço eletrônica.
VALOR: R$ 362.762,75

AUTOPASS S.A.
Vales-transporte intermunicipais/municipais em 
forma de crédito para servidores municipais.
VALOR: R$ 331.000,00

CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E 
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - CIDAP
Prestação de serviços técnico-pedagógicos 
em cursos de qualificação social e profissional 
com fornecimento de kit de material didático e 
apostila para cada aluno participante do CTMO, 
e qualificação social e profissional com forneci-
mento de kit de material didático para cada aluno 
participante do Programa Jovem Trabalhador. 
VALOR: R$ 157.659,83

CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA EPP
Fornecimento de frango.
VALOR: R$ 91.753,00

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI 
PRIMEIRA EIRELI EPP
Aquisição de café torrado e moído.
VALOR: R$ 78.840,00

CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Fornecimento de cateter.
VALOR: R$ 59.783,45

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Fornecimento de Glibenclamida, ácido fólico e 
Amitriptilina.
VALOR: R$ R$ R$ 46.594,04

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Indenização referente ao fornecimento continuo 
de oxigênio e locação de cilindros e tanques.
VALOR: R$ 45.822,81

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Indenização referente ao fornecimento continuo 
de oxigênio gasoso medicinal
VALOR: R$ 37.062,05

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTA-
LAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA REGIÃO DE 
SAÚDE I– SECRETARIA DA SAÚDE / ESPÓLIO 
PAULO SANTOS VIEIRA
Locação do imóvel sito à rua Luiz Faccini, 518, 
Centro –Guarulhos - SP.
VALOR: R$ 34.000,00

*Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 17 de abril de 2019.
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Legislativo discute uso de cartões de 
crédito ou débito para pagar tributos

Mortes por acidente de trânsito têm 
queda de 20% na área de Guarulhos

Antônio Boaventura

A Câmara Municipal analisa 
nesta terça-feira (23), a pro-
posta enviada pelo prefeito 
Guti (PSB) para autorizar a 
contratação de operadora 
financeira pelo município 
com o propósito de viabilizar 
o pagamento de tributos, 
multas de trânsito e outras 
receitas por meio de cartões 
de crédito e débito. O chefe 
do Executivo acredita que 
a medida torna o processo 
mais ágil.

Em outubro de 2017, o 
Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) publicou 
uma resolução para permi-
tir o pagamento de multas 
de trânsito com cartões de 
crédito e débito, porém, com 
a necessidade de que cada 
órgão de trânsito realize a 
habilitação das operadoras 
para oferta deste serviço. No 
entanto, a medida não é obri-
gatória. Antes, só os veículos 
com placa de outros países 
estavam autorizados a realizar 
o pagamento dessa forma.

“A evolução dos meios de 
pagamento proporcionou 
para a população possibilida-
de de pagar suas dívidas com 
cartões de crédito e débito, 
já que este meio se mostrou 
ágil e especialmente mais 
seguro do que o pagamento 
em espécie ou título de cré-
dito. A propositura pretende 
beneficiar tanto o contribuinte 
quanto a municipalidade”, 
justificou o prefeito.

A proposta precisa ser apro-
vada pela Câmara Municipal 

em duas votações e seguir 
para sanção do prefeito para 
o credenciamento de opera-
dora de cartões de débito e 
crédito, cuja prestação dos 
serviços seja realizada de 
forma não onerosa para o 
município. Os parcelamen-
tos efetivados com a opção 
de quitação por cartão de 
crédito serão homologados 
na aprovação de crédito pela 
operadora nos termos da con-
tratação, que será realizada 
através de licitação.

“Essa medida tem como 
escopo desburocratizar e 
simplificar o processo de ar-
recadação tributária, além de 
oferecer ao contribuinte mais 
uma facilidade de pagamento, 
o que esperamos ampliar o 
volume de arrecadação. O 
pagamento parcelado através 
de cartão de crédito garante o 
recebimento de todas as par-
celas e reduz a inadimplência, 
visto que o pagamento é 
feito diretamente pelo banco 
conveniado ao município”.

O número de mortes por 
acidente de trânsito nas 
rodovias que cortam o mu-
nicípio de Guarulhos apre-
sentou no mês passado 
queda de 20% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior. As estatísticas do 
Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de 

Trânsito do Estado de São 
Paulo (Infosiga-SP) colocam 
as rodovias Presidente 
Dutra (BR-116) e Ayrton 
Senna (SP-070) com maior 
número de acidentes fatais 
nos últimos 12 meses.

Em março deste ano, 
houve 5 vítimas fatais no 
trânsito guarulhense tanto 

em trechos de rodovias 
contra 2 em perímetro 
urbano. No mesmo período 
do ano passado, o Infosiga 
registrou 4 acidentes 
nestas proporções em 
vias rodoviárias. Ou seja, 
uma redução de 20%. Os 
dias com maior índice de 
acidentes no município são 
segunda-feira e sábado. 
Estes envolvem acidentes 
com automóvel, motocicle-
ta e pedestre. 

O relatório apresenta da-
dos do gênero, faixa etária, 
perfil da vítima e tipos de 
acidentes. Entretanto, o 
índice de vítimas na faixa 
etária de até 49 anos apre-
sentou redução de 50% no 
mesmo período. 

Nos últimos 12 meses, as 
rodovias Presidente Dutra 
e Ayrton Senna registra-
ram três mortes fatais 
cada. Também ocorreram 
outros acidentes similares 
nas rodovias Fernão Dias 
(BR-381) e Hélio Smidt 
(SP-019). (A.B.)

Ulisses Carvalho 

O Centro de Integração 
Empresa-Escola (Ciee) 
registrou alta de 4% na 
contratação de jovem 
aprendiz em Guarulhos 
neste ano, em compa-
ração com 2018. De 
acordo com dados do 
Ciee, atualmente há 
2.475 aprendizes na 
cidade, contra 2.383 do 
ano passado. A média 
salarial deste profissional 
geralmente pode variar 
entre R$ 400 e R$ 700. 

Se o número de jovem 
aprendiz cresceu na 
cidade, a situação não 
anda a mesma na parte 
de estagiários do Ciee, 
já que atualmente há 
3.253 estagiários, e no 
ano anterior havia 3.312 
estudantes. Na parte de 
bolsa-auxílio de estágio, 
são as empresas que 
determinam o valor, de 
acordo com Ciee.

O Ciee também afir-
mou ao HOJE que a 
área com o maior núme-
ro de jovens emprega-

dos na parte de estágio 
é a região central, 
sendo as áreas admi-
nistrativas e também 
direito,  geradoras do 
maior número de vagas. 
Na semana passada, 
em um levantamento 
geral divulgado pela 
empresa, o número de 
estagiários passou de 
107.881 mil no primeiro 
trimestre do ano passa-
do para 120.796 mil no 
primeiro trimestre deste 
ano, registrando uma 
alta de 12%. 

Além disso, o estudo 
também indica que se 
destaca como maioria 
no mercado, estudantes 
do sexo feminino, com 
65% das vagas ocupa-
das de estágio e 52.7% 
entre os aprendizes 
contratados. Segundo 
a empresa, o tempo 
médio em que cada 
jovem permanece em 
um emprego como es-
tagiário varia entre sete 
a nove meses na região 
da grande São Paulo. 

Ciee registra alta de 4% na contratação 
de jovem aprendiz em Guarulhos
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CORINTHIANS
Cássio; Fagner, Manoel, Henrique (Pedro Henrique) e 
Danilo Avelar; Ralf, Ramiro, Pedrinho (Vagner Love) e 
Sornoza; Clayson e Gustagol (Boselli).
Técnico: Fábio Carille.
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S.C. CORINTHIANS PAULISTAS.C. CORINTHIANS PAULISTAS.C. CORINTHIANS PAULISTA
TRICAMPEÃO PAULISTA DE 2019TRICAMPEÃO PAULISTA DE 2019TRICAMPEÃO PAULISTA DE 2019

Tel.: 2412-7630

Rua Justino de Maio, 901 - Cumbica - Guarulhos - SP
www.construcal.com.br

Há 20 anos construindo o progresso 
de Guarulhos
Há 20 anos construindo o progresso 

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO EM ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO .

Av. Guarulhos, 1059 - Vila Augusta
11 2408-2221 / www.eletroferro.com.br
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Ainda há ingressos para o 1º ACE Digital Day, 
meeting de tecnologia voltado para negócios 

A Associação Comercial 
e Empresarial de Guaru-
lhos organiza um evento 
inovador para a próxima 
semana, no dia 30/04: o 1º 
ACE Digital Day - Meeting 
de Tecnologia, Inovação e 
Negócios. O “ACE Digital 
Day” acontece na recém-
-inaugurada unidade gua-
rulhense da Universidade 
São Judas, no Macedo e é 
voltado para os empresá-
rios que pretendem seguir 
a tendência do mercado 
e gerar mais negócios por 
meio dos canais digitais.

Ainda há ingressos 
disponíveis para o evento, 
que tem o objetivo de 
fomentar conteúdo, 
capacitação e apresentar 
as novas tecnologias e 
recursos para a geração 
de mais vendas na era da 
revolução digital. “Vamos 
falar sobre redes sociais, 
tendências do marketing 

digital, e sobre como a 
tecnologia está mudando 
a forma de fazer negó-
cios”, explica o presidente 
da ACE, William Paneque.

Empresários de todo se-

tor de atividade terão pa-
lestras com especialistas 
em tecnologia e inovação. 
A head de marketing da 
RD Station, Cibele Ferraz, 
falará sobre “Inbound 

Marketing”; O cientista de 
dados especializado em 
análises para o varejo do 
Data Sales, Luan Azevedo, 
falará sobre “Inteligência 
de dados para o varejo”; e 

o jornalista Cristiano San-
tos, top voice Linkedin em 
2018, falará sobre como 
gerar negócios através 
desta rede social.

Cristiano atuou por 10 

anos nas redes sociais da 
Editora Globo, trabalhando 
diretamente com a área 
de pesquisa, métricas, 
monitoramento, geração 
de audiência e conteúdo, 
análise de concorrência 
e criação de relatórios de 
desempenho e insights. 
Atualmente, ministro 
oficinas práticas sobre 
LinkedIn na Faculdade 
Cásper Líbero, ComSchool 
e no Senac.
Serviço
1º ACE Digital Day - 

Meeting de Tecnologia, 
Inovação e Negócios

Terça-feira, 30/04, a 
partir das 15h, na Univer-
sidade São Judas (Rua 
do Rosário, 476/496, 
Macedo).

Ingressos no Sym-
pla: http://bit.ly/2DhB3dJ

Investimento: Associados 
ACE - R$ 99,90; Não Asso-
ciados - R$ 169,90

PALESTRAS: Evento trará palestras para quem busca gerar negócios por meio dos canais digitais, tendência para todos os segmentos de atuação no mercado
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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
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS 
SOBRADO VAGO 04 DORMITÓRIOS, 3 SALAS, E 2 BANHEIROS, 
100% REFORMADO (08 VAGAS DE GARAGEM), MURADO COM 
FRENTE PARA ESTRADA DO ELENCO, Nº 1416. CENTRO DO 

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

60X FIXAS.
 

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

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

 
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

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

Prox. Base Aérea.
R$8.000,00 (Fiador, Seguro 

Fiança)
Cód.1761

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

3 vagas,
Possui edícula.

R$380 Mil (Aceita Financiamento, 
Estuda Proposta)

Cod.1418

51m², Prox. Supermercado 
Nogumo, 2 dorm, sala 

ampla, cozinha, 
área de serviço, 1 vaga 

descoberta.
R$160MIL (Financiamento)

Cód.2108

300m²,Prox. Estrada Da 
Parteira, plano

R$200 Mil (Estuda 
Proposta) 
Cód.1108

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

sala, cozinha, 1 wc, 1 vaga, , 
semi-mobiliado.

R$1.100,00+IPTU+COND
COd.2037

Casa Térrea
Residencial Paes de Barros

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

dorm, sala, cozinha, 
área de serviço, 1 vaga 

coberta.
R$1.200,00+IPTU

cod.2121

Sobrado 
Jd. Das Nações

120m² Constr. 250m² terreno 
,Prox. UBS Soimco, 3 dorm(1sac), 

sala, coz,
1wc, quintal amplo, portão aut., 

6 vgs
R$ 450 Mil (Aceita Financiamento)

Cód. 1987

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

pizzaria, restaurante, padaria, 
fácil acesso a Dutra.

R$3.800,00 
Cod.1766

Terreno
Bonsucesso

300m², Prox. ao Trevo e 
Céu de Bonsucesso, plano, 
Documentação 100% ok.

R$350 Mil (Estuda Proposta)
Cod.168

Apartamento 
Picanço

Novo! 50m²,prox.ao 
zoológico, 2 dorm(1 

suíte),sala, coz,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU

cod.1525

Apartamento
Água Chata

43m²,Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2 dorm, sala, 

cozinha, 
1 vaga coberta, todo apto 
com moveis planejados.

R$175 MIL (Financiamento).
Cód.2126

Sobrado
Jardim Triunfo

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

cobertas.
R$1.500,00 (Fiador)

Cod.2106

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

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

sala 2 ambientes, coz, 2wc, 2vgs.
R$380 Mil (financiamento, 

permuta em apto menor valor)
cod.2080

Apartamento
Cocaia

Lindo e Reformado. 64m², 2 
dorm, sala com sacada, coz, 

1wc, 1 vaga,
Lazer Completo.

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

Terreno
Pq. Residencial Bambi
518m², Plano, Prox. a 
UBS Bambi, escritura 

registrada
R$200 Mil.
Cod.539

Apartamento
Vila Galvão

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

coz, 1vg coberta
R$1.500,00 IPTU e 
condomínio incluso.

cod.1654

Apartamento
J.d Ottawa

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

box, área de serviço,
1 vaga, lazer sem piscina 

R$170 MIL (financiamento)
Cód.2132

150m², 2wc, rampa de 
acesso, 4vgs

Sobrado fundos: 4salas, 
2wc.

R$ 7.000,00+IPTU
cod.1666

Salão Comercial
Cidade J.d Cumbica

Sobrado
Jardim Presidente Dutra

Apartamento
Parque Uirapuru

Terreno
Bonsucesso 

Apartamento
Jardim Cumbica

Imóvel Comercial
AV. Capitão Aviador Walter Ribeiro 455
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[ horóscopo ]

O Terno De 2 Bilhões De Dólares

Contagem Regressiva

Globo, 13h59 The 
Tuxedo. EUA. Comé-
dia. Direção Kevin 
Donovan. Com Jackie 
Chan, Ritchie Coster. 
Jimmy Tong é o sim-
pático chofer do milio-
nário Clark Devlin, que 
acaba sofrendo um 
acidente que o hospi-
taliza. Tong é enviado 
para a casa de seu 

patrão para resolver al-
guns assuntos, quando 
decide vestir o paletó 
do patrão sem saber 
que ele dá superpo-
deres a quem o vestir. 
E ele acaba se envol-
vendo em uma intriga 
internacional de espio-
nagem que o coloca ao 
lado de Del Blaine, sua 
mais nova parceira.

SBT, 23h15 Coun-
tdown. EUA, 2016. 
Ação. Direção: John 
Stockwell. Com Dol-
ph Ziggler, Glenn 
Kane Jacobs. O poli-
cial Ray, por conta do 
seu estilo arrojado e 
arriscado de agir pro-
fissionalmente, é sus-

penso. Quando um 
psicopata sequestra 
uma criança russa e a 
faz de isca para a po-
lícia, Ray ignora suas 
punições e dá larga-
da numa corrida con-
tra o tempo para lo-
calizar o paradeiro do 
garoto.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 70

Constru-
ção de
portos

"O Tronco
do (?)",
de José 

de Alencar

Título da
dívida
pública
(Econ.)

Destino
do animal
no mata-

douro

Condição
da água
no solo 

de Marte
Unidade
monetá-
ria da 

Romênia
(?) Vegas:
a Capital
do Jogo
(EUA)

Profissio-
nal como
a rendeira
cearense

Tolo
(pop.)

Condição
usual do personagem
que avista um óvni,
nos filmes de ficção

científica

Possuir

Oferta no
leilão

Eva Perón,
mito

argentino
Realce

Rapaz, em
inglês

Trajeto; 
itinerário

Água, em
francês

Joe Cocker,
pela voz

Oneroso
Resultado
final da
partida

Réptil que
é alvo dos

courei-
ros no

Pantanal

Fabulista
grego de
"A Rapo-
sa e as
Uvas" 

Deseja;
almeja

"Onde há
(?), há

fogo", dito

Divisão de
ferrovia

Ar, em
inglês

Seu estômago é di-
vidido em 3 ou 4
câmaras (Zool.)
Sabor de pizzas

Camarão
fluvial

Pertencente
a ti (fem.)

Lágrima,
em inglês
Sufixo de
"cardíaco"

"Socorro!",
em morse

Etapa

(?) Bana,
ator aus-
traliano
Estrela

Técnica de cultivo que se 
vale da Informática para
maximizar a produção
Local da festa junina

República
Árabe do

Egito
Sucursal

O "florão da
América" do 

Hino Nacional

3/air — eau — lad — leu. 4/tear. 5/bônus.

[ novelas ] 

virgem

O bom humor vai 
estar em todos os luga-
res e você vai ser mais 
compreensivo com as 
pessoas que o rodeiam. 
Descanse um pouco, 
você não está segu-
rando bem as coisas. 
Tenha cuidado com 
cãibras musculares e 
movimentos falsos.

Este é o dia para 
descobrir coisas sobre 
você mesmo através 
de reações espontâne-
as. Você deve dormir 
mais, seu corpo e sua 
alma precisam disso.

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

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

Você está cercado por 
diferenças relacionais, 
seja objetivo e não se 
envolva. Você está em 
forma, mas, mesmo as-
sim, não dê tudo o que 
você tem hoje. Verifique 
sua agenda, e você verá 
o porquê.

Um sentimento de 
melancolia e frustra-
ção está deprimindo 
você. Não se esqueça 
de que tudo funciona 
em seu próprio tempo. 
Você corre perigo de 
exagerar as coisas por 
fazer muitas pergun-
tas. Você realmente 
precisa desacelerar 
para recuperar seu 
equilíbrio.

Faça um balanço 
das coisas. Você defi-
nitivamente se sente 
mais à vontade com 
você mesmo quando 
faz esse balanço! Você 
estará de volta em for-
ma e sua energia irá 
permitir que termine o 
que precisa ser con-
cluído e, em seguida, 
que relaxe.

Você ficará orgulho-
so pela forma como 
vai se livrar de uma 
situação ruim, sem 
qualquer ajuda. Se 
você insistir em termi-
nar tarefas sem muita 
importância, correrá 
o risco de se desgas-
tar. Não exagere.

Seu entusiasmo 
de hoje vai deixá-lo 
nervoso e um pouco 
delicado. As coisas 
vão ficar tensas e 
isso vai gastar suas 
energias - esteja 
em contato com a 
água para afastar o 
estresse.

Os conflitos que 
estão acontecendo 
não vão atingir você 
e você vai ser o 
único a suavizá-los. 
Muito bem! O con-
tato humano será 
a melhor forma de 
acalmar sua mente.

Não se preocupe 
muito com as coisas 
que você não pode 
fazer nada a respeito 
- você está pronto 
para realmente viver, 
para aproveitar ao 
máximo a vida. Respi-
re mais profundamen-
te, isso vai lhe ajudar 
a encontrar a calma 
que você precisa.

O ambiente hoje es-
tará um pouco austero, 
mas você vai fazer de 
tudo para melhor isso. 
Você está sobreca-
regado. Você precisa 
perceber isso e tomar 
providências para 
resolver o problema.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Anjinha arma para se 
encontrar novamente 
com Cléber. Raíssa se 
surpreende ao ver a 
mensagem sobre José 
Carlos e mostra para 
Thiago e Rita. Daniel 
conta para Jaqueline 
por que saiu da casa 
dos pais. Anjinha 
descobre que um rapaz 
foi encontrado morto. 
Serginho troca mensa-
gens com Guga. Lígia 
reclama de ter que vol-
tar a trabalhar e pede a 
ajuda de Joaquim.

Órfãos da Terra
Laila desconfia de 

Jamil. Hussein confessa 
a Samira seu amor por 
Soraia. Aziz revela a 
Dalila que casará a filha 
com Youssef, e a jovem 
se desespera. Laila 
foge de Jamil. Abner 
ameaça acabar com a 
farsa de Sara. Samira 
incentiva Hussein a 
lutar por Soraia. 

Verão 90
A chegada de 

Dandara na igreja 
causa um burburi-
nho. Mercedes tenta 
interromper o casa-
mento. Quinzinho 
mostra a Mercedes 
a certidão de casa-
mento do civil, como 
prova de que Dan-
dara já é sua esposa 

e Quinzão apoia o 
filho. Álamo sente 
ciúmes de Madá 
com Raimundo.

O Sétimo Guardião
Padre Ramiro 

conta para Aranha 
onde Mirtes passou 
a noite. Gabriel 
nomeia novos guar-
diães. Valentina 
reclama de não 
estar presente na 
reunião dos guar-
diães. Júnior conta 
a Geandro que ter-
minou com Luz. Luz 
segue Sóstenes até 
a pousada. Olavo 
dá dinheiro e uma 
passagem para São 
Paulo para Lourdes 
Maria.

Jezabel
Exército Fenício 

marcha pelas terras 
de Gileade. No 
sentido contrário, 
uma pequena co-
mitiva se aproxima 
do acampamento 
do exército fenício. 
A jovem Jezabel 
galopa em dispa-
rada, rodeada por 
soldados fenícios, 
em direção ao 
acampamento. Ao 
chegar, ela caminha 
rapidamente em 
direção à tenda 
do rei Etbaal. Tudo 
está destruído. Ao 
entrar na tenda, o 
seu pai, o rei, se 
vira para ver a filha.

As Aventuras 
de Poliana

Marcelo chama 
Luísa para conver-
sar. Fernanda con-
ta para Lorena que 
está procurando um 
apartamento de três 
quartos para ficar e 
Durval fica furioso, 
dizendo que as meni-
nas nunca irão morar 
com ela. Na escola, 
Débora faz várias 
provocações à Luísa. 
Raquel, Guilherme, 
Roger, Verônica e Fi-
lipa almoçam juntos, 
e Roger diz que quer 
selar um recomeço 
para a família. 

 Minha Vida
Ates vai até a 

oficina de Salih e o 
ameaça de morte. 
Hulya recebe o 
pedido divórcio de 
Asim. Mehmet vai 
visitar Hasret e ela 
diz que está deci-
dida a ir embora 
para Mersin. Sakine 
e Nuran entre-
gam para Hulya o 
dinheiro que Cecil 
enviou. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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Leandro da Silva Candido, estado ci-
vil solteiro, profi ss„o pintor, nascido em 
Osasco (Reg.1∫ Subdistrito), SP no dia 
quinze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (15/09/1985), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Nivaldo Candido e de 
Rosilda Maria da Silva.
Aurilia Monica de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ss„o bombeira civil, nasci-
da em Distrito ConceiÁ„o das Crioulas, 
Salgueiro, PE no dia vinte de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/12/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Maria Julia Gomes de Oliveira.

Ricardo Moreira, estado civil solteiro, 
profi ss„o agente de sistema de transpor-
te de bagagens, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e um de junho de mil no-
vecentos e oitenta e nove (21/06/1989), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de JosÈ 
Francisco Moreira e de Maria das Dores 
Feitosa.
Adriele Silva VidÛ, estado civil solteira, 
profi ss„o operadora de caixa, nascida 
em Gandu, BA no dia oito de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(08/10/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Alvino de Jesus VidÛ e de Nelcir 
da Silva.

Guilherme Banci de Barros, estado ci-
vil solteiro, profi ss„o controle de qualida-
de, nascido em Guarulhos, SP no dia trÍs 
de marÁo de mil novecentos e noventa 
e dois (03/03/1992), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Valmir Vieira de Barros e de 
Rosemeire Banci de Barros.
Gabriela Bezerra Santana, estado 
civil solteira, profi ss„o coordenadora 
de eventos e vendas, nascida em Sub-
distrito IndianÛpolis, S„o Paulo, SP no 
dia vinte e trÍs de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e trÍs (23/12/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcelo 
de Souza Santana e de Maria Elenice 
Bezerra Santana.

Wagner Bezerra da Silva, estado civil 
divorciado, profi ss„o operador de brita-
gem, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (04/02/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Aldo Bezerra da Silva 
e de Quiteria Amara da Silva Bezerra.
Marisa Maria de Aquino, estado ci-
vil solteira, profi ss„o lider de limpeza, 
nascida em Jaboat„o dos Guararapes 
(Reg.2∫ Distrito), PE no dia nove de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e oito 
(09/10/1978), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Pedro JosÈ de Aquino e de Maria 
Marlene Severo de Aquino.

Õtalo Caristiano dos Santos Vidal, 
estado civil solteiro, profi ss„o aerovia-
rio, nascido em Campina Grande (Reg.
Tapero•), PB no dia dezessete de abril 
de mil novecentos e noventa e dois 
(17/04/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Maria Dolores dos Santos Vidal.
Monize Oliveira Martins, estado civil 
solteira, profi ss„o aeroviaria, nascida em 
Subdistrito Jabaquara, S„o Paulo, SP no 
dia oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e dois (08/10/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Lourivaldo Martins e 
de Maria das GraÁas Batista de Oliveira 
Martins.

Alexandre Rabesco, estado civil vi˙vo, 
profi ss„o autÙnomo, nascido em S„o Pau-
lo, SP no dia dezoito de marÁo de mil no-
vecentos e oitenta (18/03/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de JosÈ Benedito Rabesco 
e de Cleonice Souza Rabesco.
PatrÌcia Camila Rodrigues, estado civil 
divorciada, profi ss„o enfermeira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(18/07/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Sergio Rodrigues e de Cleonice Al-
ves Ferreira Rodrigues.

Ailton de Souza Lima, estado civil soltei-
ro, profi ss„o operador de m•quina, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e setenta e seis 
(29/04/1976), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Florisvaldo de Souza Lima e de Luzinete 
Simıes Lima.
Maria Aparecida Dias, estado civil di-
vorciada, profi ss„o cabeleireira, nascida 
em Miradouro, MG no dia vinte e oito de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
seis (28/09/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Joaquim Antonio Dias e de Eva Maria 
Dias.

Danillo David Peres Serafi m, estado civil 
solteiro, profi ss„o empres•rio, nascido em 
Bauru (1∫ Subdistrito), SP no dia dezesse-
te de abril de mil novecentos e oitenta e 
seis (17/04/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luiz Carlos Serafi m e de Maria Isabel 
Peres Machado Serafi m.
Grazielly Santos Costa, estado civil sol-
teira, profi ss„o enfermeira, nascida em 
Feira de Santana (Reg.2∫ OfÌcio), BA no 
dia vinte de outubro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (20/10/1985), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Ronaldo Leal Costa e de 
Marlene Santos Costa.

Erick de Melo Puglia, estado civil di-
vorciado, profi ss„o gerente, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezenove de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/02/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Aristides Puglia e de Edilma Aparecida de 
Melo Puglia.
Bruna Duarte Moreira, estado civil sol-
teira, profi ss„o auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e trÍs (09/02/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Moreira de Barros e de Gilv‚nia 
Duarte Correia Barros.

Daniel Moraes da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ss„o professor, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia vinte de setembro de mil 
novecentos e noventa (20/09/1990), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Gercino AntÙnio 
da Silva e de Maria L˙cia Mour„o Moraes.
Ana Maria de Jesus Mariz, estado civil 
solteira, profi ss„o analista de relaciona-
mento, nascida em Subdistrito Penha de 
FranÁa, S„o Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de marÁo de mil novecentos e noventa e 
quatro (25/03/1994), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de JosÈ de Brito Mariz e de Florzina 
Lina de Jesus.

Robson de Oliveira Baptista, estado civil 
solteiro, profi ss„o auxiliar de rede, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, S„o Paulo, SP no 
dia vinte de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (20/12/1988), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Roberto Baptista e de Maria 
Helena de Oliveira.
Jussara da Silva Souza, estado civil sol-
teira, profi ss„o operadora de m•quinas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(10/07/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Pereira de Souza e de Lindinalva 
Maria da Silva de Souza.

Alecsander Aoki, estado civil solteiro, 
profi ss„o empres•rio, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte de abril de mil nove-
centos e oitenta e um (20/04/1981), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Celso Massatoshi 
Aoki e de Namico Adelia Aoki.
Paula Hashimoto, estado civil solteira, 
profi ss„o do lar, nascida em Campinas 
(Reg.2∫ Subdistrito), SP no dia treze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e um 
(13/10/1981), residente e domiciliada em 
Campinas, SP, fi lha de Nelson Hashimoto 
e de Margarida Natsumi Hirata Hashimoto.

Leandro da Costa Silva, estado civil 
divorciado, profi ss„o instalador de som e 
acessÛrios, nascido em Guarulhos, SP no 
dia quinze de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (15/11/1986), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio Severino da Cos-
ta Silva e de Geraldina Aparecida da Silva.
Kelly Sousa e Silva, estado civil solteira, 
profi ss„o balconista de farm•cia, nascida 
em S„o Paulo (Reg.1∫ Subdistrito Guaru-
lhos), SP no dia treze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e trÍs (13/09/1983), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco 
Alves Ferreira da Silva e de Maria de Lour-
des da ConceiÁ„o Sousa Silva.

Fabio Ferreira DurÁo, estado civil vi˙vo, 
profi ss„o administrador de empresas, nas-
cido em S„o Paulo, SP no dia quinze de 
outubro de mil novecentos e setenta e oito 
(15/10/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
JosÈ Raul DurÁo e de ConceiÁ„o Rosa 
Ferreira DurÁo.
Erika Catherine Rodrigues, estado civil 
divorciada, profi ss„o diretora pedagÛgica, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze 
de marÁo de mil novecentos e oitenta 
(13/03/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
JosÈ Antonio Rodrigues e de Niltes Ro-
drigues.

Jhonata dos Santos Faria, estado civil 
solteiro, profi ss„o analista de sistema, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e dois (04/02/1992), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de AndrÈ Luiz Faria e de Glaucia dos 
Santos Faria.
Roxanne Teodoro Chagas, estado civil 
solteira, profi ss„o advogada, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de outu-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(15/10/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Robson Donizete Chagas e de Elaine Te-
odoro Chagas.

Reginaldo Almeida Martins de Aquila, 
estado civil solteiro, profi ss„o servidor 
p˙blico, nascido em Maria Helena, PR no 
dia dezenove de setembro de mil nove-
centos e setenta e seis (19/09/1976), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Adhemar Martins 
de Aquila e de Edelice Maria Almeida 
Martins.
Juliana Paludete Garcia, estado civil 
solteira, profi ss„o servidora p˙blica, nas-
cida em S„o Bernardo do Campo, SP no 
dia quatro de marÁo de mil novecentos e 
oitenta e seis (04/03/1986), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Vanderlei Garcia e de Sonia 
Regina Silva Paludete Garcia.

Jo„o Paulo Soares, estado civil solteiro, 
profi ss„o lider de produÁ„o, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de agos-
to de mil novecentos e oitenta e quatro 
(16/08/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marta Soares.
K•tia SÍna Carneiro, estado civil solteira, 
profi ss„o operador de rastreamento, nas-
cida em S„o JosÈ do Jacuipe, BA no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e 
oitenta e um (20/09/1981), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de JosÈ Fernandes Carneiro e de 
Marinalva SÍna Carneiro.

Matheus Nunes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ss„o caixa, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia primeiro de maio de mil 
novecentos e noventa e seis (01/05/1996), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Milton da Silva e de Angela Maria Nunes 
da Silva.
Ellen Santana Rosa, estado civil solteira, 
profi ss„o do lar, nascida em Subdistrito Ta-
tuapÈ, S„o Paulo, SP no dia dezessete de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(17/05/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Rosa Junior e de Maria Edileuza 
Santana Rosa.

Alvaro Alberto Gomes da Rocha, estado 
civil divorciado, profi ss„o aposentado, nas-
cido em , RJ no dia dez de abril de mil no-
vecentos e cinquenta e dois (10/04/1952), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Alvaro Gomes 
da Rocha e de Ilza Teixeira da Rocha.
Raquel dos Reis Vianna, estado civil 
divorciada, profi ss„o do lar, nascida em 
Nova IguaÁu (Reg.1™ CircunscriÁ„o), RJ 
no dia trinta e um de maio de mil novecen-
tos e cinquenta e trÍs (31/05/1953), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Mario da Costa 
Vianna e de Maria Luiza Vianna.
  
Esdra Marcelino Azevedo, estado civil di-
vorciado, profi ss„o autÙnomo, nascido em 
S„o Paulo, SP no dia vinte de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (20/05/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Cicero Ramos 
Azevedo e de Maria Aparecida Marcelino 
Gomes.
Glaucia Abdon de Souza, estado civil 
solteira, profi ss„o autÙnoma, nascida em 
Subdistrito Santo Amaro, S„o Paulo, SP 
no dia dois de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (02/01/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Manoel JosÈ de Souza 
Filho e de Odete Abdon da Silva.

JosÈ Alves da Silva Filho, estado civil 
solteiro, profi ss„o operador de produÁ„o, 
nascido em Guarulhos, SP no dia de-
zessete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (17/11/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de JosÈ Alves da Silva e de 
Elenice Alves da Silva.
Calielma dos Santos da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ss„o do lar, nascida em Iga-
ci, AL no dia vinte e cinco de novembro de 
mil novecentos e noventa (25/11/1990), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Leonel Ramiro da 
Silva e de Josefa Maria dos Santos Dias.

Caio Cesar Chaves Rodrigues, estado 
civil solteiro, profi ss„o preparador pasta, 
nascido em Subdistrito TatuapÈ, S„o Paulo, 
SP no dia dezessete de marÁo de mil no-
vecentos e noventa e quatro (17/03/1994), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Edmilson da 
Silva Rodrigues e de Celia Regina Chaves.
Thayna Fernandes de Souza, estado civil 
solteira, profi ss„o auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco (25/05/1995), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jairo Lopes de Souza e de Alex-
sandra Fernandes.

M•rio Murano J˙nior, estado civil divorcia-
do, profi ss„o advogado, nascido em S„o 
Paulo, SP no dia vinte e trÍs de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (23/07/1981), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de M•rio Murano e de 
Roseli Reyez Murano.
DÈbora Regina Coutinho, estado civil di-
vorciada, profi ss„o advogada, nascida em 
Tabo„o da Serra, SP no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/01/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carlos Dias Coutinho e de Omara Regina 
Teixeira.

Everton Henrique da Silva, estado civil 
solteiro, profi ss„o ajudante geral, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (14/11/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Adriano Henrique da Silva e de Lucileide 
da Silva.
Bruna Larissa Damasceno Ferreira, es-
tado civil solteira, profi ss„o do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
marÁo de mil novecentos e noventa e oito 
(26/03/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
AndrÈ Alves Ferreira e de Maria Helena 
Damasceno.

Narciso Jonas de Moraes, estado civil 
solteiro, profi ss„o cabeleireiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quinze de julho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (15/07/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Donizeti Pereira 
de Moraes e de Sueli Aparecida Vaez de 
Moraes.
Kelly da Cruz Menino, estado civil solteira, 
profi ss„o auxiliar de enfermagem, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
marÁo de mil novecentos e oitenta e quatro 
(26/03/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vitor Augusto Menino e de Maria Elizabete 
da Cruz Menino.

Marcos Sabino dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ss„o analista de sistemas, nas-
cido em ¡guas Belas (Reg.1∫ Distrito), PE 
no dia sete de dezembro de mil novecentos 
e noventa e dois (07/12/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ivaldo Sabino dos Santos 
e de Maria Auxiliadora Santos.
Lorayna Ribeiro dos Santos, estado 
civil solteira, profi ss„o atendente, nascida 
em Guarulhos, SP no dia oito de janei-
ro de mil novecentos e noventa e cinco 
(08/01/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
JosÈ Belarmino dos Santos e de Manoe-
lina Ribeiro.

Rosalvo Braz da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ss„o carpinteiro, nascido em Gran-
jeiro, CE no dia treze de maio de mil nove-
centos e cinquenta e quatro (13/05/1954), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de JosÈ Braz da 
Silva e de Joaquina Antonia da ConceiÁ„o.
Maria Luiza Nascimento dos Santos, 
estado civil vi˙va, profi ss„o aposentada, 
nascida em Matriz de Camaragibe, AL no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos e 
sessenta (18/08/1960), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Benedito Manoel do Nascimento e 
de Alzira Antonia da ConceiÁ„o.

Fernando Leonel Rodrigues, estado civil 
divorciado, profi ss„o administrador, nascido 
em Subdistrito Santana, S„o Paulo, SP no 
dia quinze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (15/09/1982), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de JosÈ Augusto Rodrigues 
e de Luzinete Leonel Rodrigues.
Marina Regina Ojeda Martin, estado ci-
vil solteira, profi ss„o dentista, nascida em 
Mongagu• (Reg.ItanhaÈm), SP no dia nove 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
dois (09/08/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Mario Sergio Ojeda Martin e de Sonia 
Regina Amadeu Martin.

Alexandre Carlos de Souza, estado civil 
solteiro, profi ss„o auxiliar de produÁ„o, 
nascido em Rio do Pires (Reg.Ibipitanga), 
BA no dia oito de maio de mil novecentos e 
noventa e trÍs (08/05/1993), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de JosÈ Francisco de Souza Neto 
e de Maria Ribeiro de Souza.
Lisandra Adna Lopes Gomes, estado 
civil solteira, profi ss„o do lar, nascida em 
Campinas (Reg.1∫ Subdistrito), SP no dia 
vinte e sete de abril de mil novecentos e 
noventa e trÍs (27/04/1993), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Paulo Severino Gomes e de 
Eliana Lopes Gomes.

Cleiton de Jesus Ribeiro, estado civil 
divorciado, profi ss„o motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia treze de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(13/10/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Aparecido Castorino Ribeiro e de Ana Rita 
de Jesus Ribeiro.
Potira Maria Bernardo Nascimento, 
estado civil divorciada, profi ss„o gesto-
ra de recursos humanos, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/08/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
CÌcero Bernardo Nascimento e de Gercina 
Maria da Silva Nascimento.

Paulo Henrique Evangelista da Silva, 
estado civil solteiro, profi ss„o conferente, 
nascido em Distrito S„o Miguel Paulista, 
S„o Paulo, SP no dia dezoito de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/02/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Nilson Galvao da Silva e de Maria Elizabe-
th Evangelista da Silva.
Glayce Rufi no da Silva, estado civil sol-
teira, profi ss„o do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dez de outubro de dois 
mil (10/10/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Fernando Rufi no da Silva e de Cleide 
Soares da Chagas.

Antonio Jo„o de Jes˙s Santos, estado 
civil divorciado, profi ss„o pedreiro, nascido 
em Camac„, BA no dia vinte e trÍs de ju-
nho de mil novecentos e sessenta e seis 
(23/06/1966), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Arquimedes Lopes dos Santos e de Jarde-
lina Maria de Jes˙s.
Valdecy de Jesus Souza, estado civil 
divorciada, profi ss„o encarregada de 
produÁ„o, nascida em JequiÈ, BA no dia 
dez de junho de mil novecentos e sessenta 
e sete (10/06/1967), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Joel Firmino de Souza e de Mar-
celina Paula de Jesus Souza.

Julio Cezar da Cruz, estado civil solteiro, 
profi ss„o motorista, nascido em Ribeir„o 
Pires, SP no dia trinta de abril de mil no-
vecentos e oitenta e oito (30/04/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Jo„o Batista da 
Cruz e de Geni Nunes dos Santos Cruz.
Silmara Ferreira da Silva Souza, estado 
civil solteira, profi ss„o agente de ansseio, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
dois de agosto de mil novecentos e noven-
ta e um (22/08/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Tiago JosÈ de Souza e de CÌcera 
Ferreira da Silva.

SÈrgio de Almeida Correia, estado civil 
solteiro, profi ss„o lÌder operacional, nasci-
do em Tacaratu, PE no dia vinte e um de 
julho de mil novecentos e oitenta e seis 
(21/07/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
CÌcero Nunes Correia e de Maria Apareci-
da de Almeida Correia.
DÈbora Cinthia Oliveira Galv„o, estado 
civil solteira, profi ss„o cabeleireira, nascida 
em Pilar, AL no dia seis de abril de mil no-
vecentos e oitenta e nove (06/04/1989), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de JosÈ Galv„o e de 
MÙara Oliveira Galv„o.

Anderson Santos de Souza, estado civil 
divorciado, profi ss„o eletricista, nascido em 
Itabuna, BA no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (01/06/1981), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Leles de 
Souza e de Jozenilda Luiz Santos.
Silvia Cristina Monteiro, estado civil di-
vorciada, profi ss„o manicure cabeleireira, 
nascida em Jundiapeba, SP no dia cinco 
de dezembro de mil novecentos e setenta 
e sete (05/12/1977), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de AdÈlia Camilo Monteiro.

AntÙnio Wellington Crisostomo Lima, 
estado civil solteiro, profi ss„o vendedor, 
nascido em Quixad• (Reg.ChorÛ), CE no 
dia dezessete de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e trÍs (17/10/1983), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Francisco Edson Crisos-
tomo Ara˙jo e de Maria LÍda Crisostomo 
Lima.
Marisa Nunes de Jesus Sartori, estado 
civil solteira, profi ss„o vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia nove de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e sete 
(09/02/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sidnei Nunes da Silva e de Marcia de Je-
sus Sartori.

Ezequiel Alves de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ss„o operador de m•quinas, 
nascido em Brejıes (Reg.UbaÌra), BA no 
dia quinze de outubro de mil novecentos 
e setenta e seis (15/10/1976), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Emeterio Alves Santiago 
e de Rosalia Souza Oliveira.
Maria dos ImpossÌveis de Carvalho, es-
tado civil divorciada, profi ss„o montadora, 
nascida em S„o Miguel, RN no dia trinta de 
maio de mil novecentos e setenta e nove 
(30/05/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Matias de Carvalho e de Ozana 
Maria de Freitas.

Cristiano Roberto Estevam, estado 
civil solteiro, profi ss„o auxiliar de servi-
Áos gerais, nascido em CapitÛlio, MG 
no dia trÍs de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (03/01/1989), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Rober-
to Estevam e de ConceiÁ„o Aparecida 
Estevam.
JÈssica Martins de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ss„o do lar, nascida 
em Subdistrito MoÛca, S„o Paulo, SP 
no dia vinte e sete de outubro de mil no-
vecentos e noventa e trÍs (27/10/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Aldemir 
Martins de Oliveira e de Ivanete Martins 
de Oliveira.

Gilmar Takeshita, estado civil soltei-
ro, profi ss„o advogado, nascido em 
Aparecida, SP no dia doze de feverei-
ro de mil novecentos e setenta e trÍs 
(12/02/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Paulo Takeshita e de Lourdes 
de Aguiar Takeshita.
Solange Utagawa, estado civil divor-
ciada, profi ss„o empres•ria, nascida em 
S„o Paulo, SP no dia quinze de julho 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(15/07/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Ricardo Utagawa e de Maria de 
Fatima Utagawa.

Victor Hugo Finotelo Fernandes 
Braga, estado civil solteiro, profi ss„o 
analista de TI, nascido em S„o Paulo 
(Reg.Subdistrito Alto da Mooca), SP 
no dia vinte de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/05/1989), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Alberto 
Fernandes Braga e de Vera Lucia Fi-
notelo Fernandes Braga.
Aline Spinella, estado civil solteira, 
profi ss„o agente de aeroporto, nas-
cida em Subdistrito Bela Vista, S„o 
Paulo, SP no dia sete de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(07/02/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Gerson Spinella e de Lucilia 
da Rocha Spinella.

Leonardo Augusto Cardoso, esta-
do civil solteiro, profi ss„o operador 
de loja, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e trÍs de novembro de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(23/11/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Marcos Augusto e de Elisete 
Gomes Cardoso.
Maria da Silva Saraiva, estado civil 
solteira, profi ss„o operadora de caixa, 
nascida em Itapipoca (Reg 1∫ OfÌcio), 
CE no dia onze de julho de mil nove-
centos e setenta e nove (11/07/1979), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Vicen-
te Ferreira Saraiva e de Teresa Ana da 
Silva Saraiva.

Renilson Nascimento Santos, es-
tado civil solteiro, profi ss„o agente 
aeroportu•rio, nascido em IbicaraÌ, 
BA no dia nove de maio de mil nove-
centos e setenta e seis (09/05/1976), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Cami-
lo LourenÁo Santos e de Maria JosÈ 
Nascimento.
Claudinea Santos Almeida, estado 
civil solteira, profi ss„o do lar, nascida 
em IbicaraÌ (Reg.Floresta Azul), BA no 
dia trinta de julho de mil novecentos 
e setenta e nove (30/07/1979), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
FranÁa de Almeida e de Maria JosÈ 
Santos.

Kauan Rodrigues Prudencio, estado 
civil solteiro, profi ss„o atendente, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de maio de mil novecentos e no-
venta e sete (17/05/1997), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Rogelio Prudencio 
e de Cristiane Cavalcante Rodrigues.
Caroline Barbosa de Moura, estado 
civil solteira, profi ss„o recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze 
de abril de mil novecentos e noventa e 
oito (11/04/1998), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Elizeu Barbosa da Silva e 
de MÙnica Moura do Nascimento.

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

da Lei.

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

imprensa local.
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Joseildo Soares da Silva, estado 
civil solteiro, profi ss„o pintor automoti-
vo, nascido em Belo Jardim, PE no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e 
oitenta e sete (04/08/1987), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Juvencio Gil-
berto da Silva e de Josenilda Soares 
dos Santos Silva.
Dayana Ribeiro Manfrin, estado civil 
solteira, profi ss„o do lar, nascida em 
Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, 
S„o Paulo, SP no dia vinte e um de 
marÁo de mil novecentos e oitenta e 
nove (21/03/1989), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Luiz Manfrin e de 
Aparecida Ribeiro.

Leandro Sim„o da Silva, estado civil 
solteiro, profi ss„o empres•rio, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, S„o Paulo, SP 
no dia vinte e oito de abril de mil novecen-
tos e oitenta (28/04/1980), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Sim„o da Silva e de 
Maria de Lourdes Silva.
Amanda Seibert da Silva, estado civil 
divorciada, profi ss„o cabeleireira, nas-
cida em Camac„, BA no dia dezessete 
de junho de mil novecentos e noventa 
(17/06/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gilberto Nascimento da Silva e de Vanuza 
Seibert dos Santos.

Carlos de Oliveira, estado civil solteiro, 
profi ss„o pedreiro, nascido em Guarulhos, 
SP no dia doze de junho de mil novecen-
tos e setenta e seis (12/06/1976), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Olimpio de Oliveira 
e de Maria Helena Barbosa de Oliveira.
Maria JosÈ Ferreira, estado civil di-
vorciada, profi ss„o do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de abril 
de mil novecentos e sessenta e cinco 
(17/04/1965), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
JosÈ Costa Ferreira e de Lazara Maria do 
Rosario Ferreira.

Israel dos Santos, estado civil divorciado, 
profi ss„o pedreiro, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e seis de novembro de mil 
novecentos e setenta e seis (26/11/1976), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Severino An-
tonio dos Santos e de Djanira dos Santos.
Gleice Aparecida Santos AssunÁ„o, 
estado civil solteira, profi ss„o ajudante de 
serviÁos gerais, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e sete de maio de mil 
novecentos e oitenta e um (27/05/1981), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Edmundo 
Evangelista de AssunÁ„o e de Raimunda 
de Jesus dos Santos AssunÁ„o.

Felipe Alves Sanjiorato Costa, estado 
civil solteiro, profi ss„o serralheiro, nascido 
em Cotia (Reg.Itapevi), SP no dia vinte e 
oito de marÁo de mil novecentos e noven-
ta e cinco (28/03/1995), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Fabio Sanjiorato Costa e de 
Ana Rosa Alves de Lima.
Luziane Barros Souza, estado civil sol-
teira, profi ss„o garÁonete, nascida em 
JequiÈ (Reg.2∫ OfÌcio), BA no dia dez de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (10/11/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Roque de Jesus Souza e de Luzinete 
da Silva Barros.

Aury BrÍndon Lima de Souza, estado civil 
solteiro, profi ss„o analista de mis, nascido 
em Aquidab„ (Reg.Malhada dos Bois), SE 
no dia vinte e seis de marÁo de mil nove-
centos e noventa e cinco (26/03/1995), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Aurilio de Souza e de 
Maria Cristina Santos Lima.
Mayara Mirian Silva de Almeida, estado 
civil solteira, profi ss„o assistente de planeja-
mento II, nascida em Belo Jardim (Reg.S„o 
Bento do Una, 1∫ Distrito), PE no dia vinte e 
dois de janeiro de mil novecentos e noventa 
e seis (22/01/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
CÌcero Gomes de Almeida e de Maria JosÈ 
Silva de Freitas.

Valerio Claudio de Sousa, estado civil 
solteiro, profi ss„o especialista cont•bil, nas-
cido em CarapicuÌba, SP no dia vinte e trÍs 
de dezembro de mil novecentos e setenta 
e um (23/12/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Edson Joaquim de Sousa e de Maria de 
Lourdes Lucena de Sousa.
Dirce Ferreira da Silva, estado civil divor-
ciada, profi ss„o do lar, nascida em Jales, 
SP no dia doze de julho de mil novecentos 
e sessenta e um (12/07/1961), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jo„o AmÈrico da Silva e de 
Izolina Ferreira da Silva.

Milene Cristina Pedroso, estado civil sol-
teira, profi ss„o do lar, nascida em Subdistrito 
Casa Verde, S„o Paulo, SP no dia vinte e 
nove de marÁo de mil novecentos e oitenta 
e sete (29/03/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ines Aparecida Pedroso.
Monique Gomes da Silva, estado civil 
solteira, profi ss„o assistente administrativo, 
nascida em Osasco (Reg.2∫ Subdistrito), SP 
no dia treze de maio de mil novecentos e 
noventa e um (13/05/1991), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Marco Jose da Silva e de Sara 
Gomes Moreira da Silva.

Matheus Fonseca Dardengo Bento, esta-
do civil solteiro, profi ss„o analista de siste-
mas, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, 
ES no dia dezoito de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e um (18/01/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Delcides Bento Filho e de 
Cleyde Dardengo Bento.
Larissa Oliveira Carmo, estado civil soltei-
ra, profi ss„o advogada, nascida em Muqui 
(Reg.Cachoeiro de Itapemirim), ES no dia 
dois de outubro de mil novecentos e noventa 
e dois (02/10/1992), residente e domiciliada 
em Cachoeiro de Itapemirim, ES, fi lha de 
L•zaro Eugenio da Silva Carmo e de AndrÈa 
Mara Rodrigues de Oliveira Carmo.

Emerson Martins Almeida, estado civil 
solteiro, profi ss„o vendedor, nascido em 
S„o Paulo (Reg.Subdistrito Vila Nova Ca-
choeirinha), SP no dia vinte e cinco de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/01/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manuel Alves de Almeida e de Maria do So-
corro Martins Almeida.
Silvia da Silva Paiva, estado civil solteira, 
profi ss„o vendedora, nascida em S„o Paulo 
(Reg.Distrito de Ermelino Matarazzo), SP no 
dia onze de abril de mil novecentos e noven-
ta (11/04/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Evangelista Vieira da Silva e de Josenita da 
Silva Paiva.

Marcos Dias da Rocha Silva, estado civil 
solteiro, profi ss„o operador de atendimento 
aerovi•rio, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e sete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e um (27/08/1981), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Filintro JosÈ da Silva e de Laura 
Dias da Rocha Silva.
Evelyn Pereira da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ss„o vendedora, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e trÍs de maio de mil no-
vecentos e noventa e quatro (23/05/1994), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Dami„o Pereira dos 
Santos e de Maria JosÈ Augusto da Silva.

Leonardo Felipe de Abreu Moreira, es-
tado civil solteiro, profi ss„o engenheiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia cinco de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
oito (05/09/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Genesio Moreira e de Adelina de Abreu 
Moreira.
JÈssica Steavnev, estado civil solteira, 
profi ss„o designer, nascida em S„o Paulo 
(Bela Vista), SP no dia dez de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove (10/05/1989), 
residente e domiciliada em S„o Paulo, SP, 
fi lha de Roberto Steavnev e de Maria CÈlia 
Steavnev.

Gabriel Mairon Cortilio, estado civil soltei-
ro, profi ss„o advogado, nascido em Subdis-
trito Tucuruvi, S„o Paulo, SP no dia trinta e 
um de julho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (31/07/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Roberto Cortilio e de Zuleika Aparecida 
Cortilio.
Anna Paula da Cunha Carvalho, estado 
civil solteira, profi ss„o fi sioterapeuta, nasci-
da em Valinhos, SP no dia vinte e dois de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
nove (22/09/1979), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Paulo Cesar Cardozo de Carvalho e de 
Vania Maria Souza da Cunha Carvalho.

Tiago Ferreira de Moura, estado civil sol-
teiro, profi ss„o servidor p˙blico, nascido em 
Campinas (Reg.1∫ Subdistrito), SP no dia 
vinte e trÍs de outubro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (23/10/1984), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Juarez Ferreira de Moura 
e de Joana D¥Arc Sales de Moura.
Daniele do Prado Duarte, estado civil 
solteira, profi ss„o cabeleireira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(28/02/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de An-
tonio Xavier Duarte Filho e de RosinÍ Araujo 
do Prado Duarte.

Leandro Ueda Terakado, estado civil sol-
teiro, profi ss„o aeroportuario, nascido em 
Guarulhos, SP no dia treze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e dois (13/10/1982), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Akira Terakado e de 
Teresa Hisae Ueda Terakado.
Denise Thomaz Ciampi, estado civil soltei-
ra, profi ss„o publicit•ria, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia quatorze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (14/10/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Alvaro Mozzato 
Ciampi e de Nilce Thomaz Ciampi.

Michel Oliveira Tomaz, estado civil sol-
teiro, profi ss„o encarregado operacional, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(12/08/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jorge GonÁalo Tomaz e de Maria do Carmo 
Oliveira da Silva Tomaz.
Karla Tatiane dos Santos, estado civil 
solteira, profi ss„o analista de logÌstica, nas-
cida em CustÛdia, PE no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e noventa e 
quatro (29/10/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
JosÈ Carlos Igino dos Santos e de ValÈria 
Maria dos Santos.

Washington Henrique Rodrigues de 
Souza, estado civil solteiro, profi ss„o bor-
racheiro, nascido em Guarulhos, SP no dia 
trÍs de janeiro de mil novecentos e noventa 
e trÍs (03/01/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adalberto Rodrigues de Souza e de Maria 
Gomes de Souza.
Marisa Oliveira Silva, estado civil solteira, 
profi ss„o do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e seis de setembro de mil no-
vecentos e setenta e cinco (26/09/1975), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Joaquim Xavier da 
Silva e de Maria de Lourdes Oliveira Silva.

Michael Clementino Fabio, estado civil 
solteiro, profi ss„o encarregado, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dois de setembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (02/09/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Helio Clementino Fa-
bio e de Joana Garcia Fabio.
Monique Ramos da Silva, estado civil sol-
teira, profi ss„o agente de atendimento, nas-
cida em Subdistrito Ipiranga, S„o Paulo, SP 
no dia treze de setembro de mil novecentos 
e noventa e um (13/09/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Maury Ramos da Silva e 
de Maria Vieira.

Alexandre de Souza Mendes, estado civil 
solteiro, profi ss„o comerciante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de ma-
rÁo de mil novecentos e sessenta e oito 
(16/03/1968), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Danilo de Souza Mendes e de Eunice Bor-
ges de Souza Mendes.
Andrea Monteiro Palma, estado civil soltei-
ra, profi ss„o comerciante, nascida em Sub-
distrito Cerqueira CÈsar, S„o Paulo, SP no 
dia primeiro de setembro de mil novecentos 
e setenta e quatro (01/09/1974), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Jo„o Palma e de Maria 
Eugenia Monteiro Palma.

Allan Henrique Souza Sena, estado civil 
solteiro, profi ss„o motorista, nascido em 
TeÛfi lo Otoni, MG no dia trinta de maio de 
mil novecentos e noventa (30/05/1990), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Sergio CoÍlho 
Sena e de Izabel Cristina de Souza Lemes.
Leticia GonÁalves Bacelar, estado civil 
solteira, profi ss„o atendente de lanchonete, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
outubro de dois mil (18/10/2000), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Roberio Bacelar de Castro 
e de Marina GonÁalves Conrado.

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

da Lei.

 Lavro o presente 
para ser afi xado no 
Serviço de Registro 
Civil e publicado na 
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2823-0828 / 2823-0829 
2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

802 CLUB GIRLS 
CONTRATA 

 
Contrata meninas maiores 
de 18 anos com ou sem 

experiência.
LUCROS A PARTIR DE 5 MIL 

ÓTIMAS COMISSÕES
Moradia - Pagamento Diário 

- Motorista 
 

Maiores Informações
(11) 99590-5187 

 
www.clubgirls.com.br

Funcionamento das 10 às 20 
horas de segunda a sábado. 
 Av. Carlos Ferreira Endres

nº802 Vila Endres
Guarulhos/SP

(11)99590-5187
 

www.clubgirls.com.br

CLÍNICA PRIVÊ

VEJA NOSSAS MODELOS:

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

Onde-se lê, A Sociedade Empresaria D-LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO MULTIMO-
DAL LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob Nire n 35.213.500.107, 
inscrita no CNPJ n. 00.963.519/0001-75, localizada no endereço, Rua Nova Jerusalém, nr. 
78, Bairro: Tatuapé, Município: São Paulo – SP, Leia-se A Sociedade Empresaria D-LOG 
BRASIL OPERADOR LOGISTICO MULTIMODAL LTDA, registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob Nire n 35.902.522.689, inscrita no CNPJ n. 00.963.519/0002-56, 
localizada no endereço, Avenida Monteiro Lobato nr. 4.550, Galpão 06 B Asa 07 Bairro: 
Jardim Cumbica, Município: Guarulhos – SP
A SOCIEDADE EMPRESARIA D-LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO MULTIMODAL 
LTDA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FILIAL SOB 
NIRE Nr. 35.902.522.689, INSCRITA NO CNPJ Nr.00.963.519/0002-56, LOCALIZADA NO 
ENDEREÇO: AVENIDA MONTEIRO LOBATO Nr.4.550, Galpão 06 B Asa 07, Bairro: Jardim 
Cumbica, GUARULHOS-SP, CEP.07180-000.
Artigo 1. Serão recebidas em depósitos mercadorias diversas que não possuem natureza 
agropecuária.
Paragrafo Único. Serviços e acessório serão executados desde que possíveis e desde que 
não sejam contrários as disposições legais.
Artigo 2. A juizo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos:
l – quando não houver espaço suficiente para seu armazenamento; e
ll – se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercado-
rias já depositadas.
Artigo 3. A responsabilidade pelas mercadorias em deposito cessara nos casos de altera-
ções de qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como 
por forca maior.
Artigo 4. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu 
procurador ou de seu preposto e será dirigida a empresa, que emitira um documento espe-
cial (denominado Recibo de Deposito), contendo quantidade, especificação, classificação, 
marca, peso e acondicionamento das mercadorias.
Artigo 5. As indenizações prescreverão em três meses, contados da data em que as merca-
dorias foram ou deverão ter tido entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias 
em bom estado.
Artigo 6. O inadimplente de pagamento de armazém acarretara vencimento antecipado 
de deposito, com a adoção do procedimento previsto no artigo e parágrafos do Decreto n. 
1.102/1903.
Condições Gerais: Os seguros e as emissões de warrants serão regidos pelas disposições 
do Decreto n.1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de 
funcionamento dos armazéns e também dos casos omissos serão regidos pelos usos e cos-
tumes da praxe comercial, desde que não contrários a legislação vigente.

Data: Guarulhos 20 de Setembro de 2017, Dlog Brasil Operador Logístico Multimodal Ltda, 
João Carlos Villaça, Socio-Administrador.

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS 
AUTÔNOMOS DE TÁXIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS.

GUARUCOOP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS 
AUTÔNOMOS DE TÁXIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS 
– GUARUCOOP, CONFORME DETERMINA SEU ESTATUTO 
SOCIAL, CONVOCA SEUS 785 (SETECENTOS E OITENTA E 
CINCO) COOPERADOS EM CONDIÇÕES DE VOTAREM, PARA 
COMPARECEREM À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/05/2019, NO AUDITÓRIO DA 
CIESP, SITO Á RUA URUAÇU, 100, JARDIM PINHAL, GUARU-
LHOS/SP, COM ABERTURA DOS TRABALHOS NESTE DIA ÀS 
09:00HS, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM 2/3 (DOIS TER-
ÇOS) DE SEUS COOPERADOS, CASO ESTE NÚMERO NÃO 
SEJA ATINGIDO, REUNIR-SE-Á EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO 
ÀS 10:00HS, COM A METADE MAIS UM DE SEUS COOPERA-
DOS E CASO ESTE NÚMERO AINDA NÃO SEJA ATINGIDO 
REUNIR-SE-Á EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 11:00HS, 
COM O MÍNIMO DE 10 (DEZ) COOPERADOS, PARA DELIBE-
RAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

I - REAVALIAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE 
APOIO AOS TAXIS.

OBS: SÓ PODERÁ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA O COOPE-
RADO QUE ESTIVER RIGOROSAMENTE EM DIA COM SUA 
MENSALIDADE, CONFORME ESTATUTO SOCIAL CAP. III, AR-
TIGO 16, LETRA C.

GUARULHOS, 23 DE ABRIL  DE 2019.  
WALDIR ALMEIDA DA SILVA

PRESIDENTE

Instalação e Manutenção
de Ar Condicionado

e Refrigeração

www.refrimaiaservicos.com.br
refrimaia@refrimaiaservicos.com.br

(11) 2303-2198 / 2484-6930

(11) 94783-3932

ADMITE
PCD (Pessoas com deficiência)

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

ou deixar na portaria da empresa 
localizada no endereço:

Rua Monte Carlo, 88 – Jd. Bela Vista – Guarulhos- SP

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR INTERNO 
 Salário fi xo, CLT, VT, VA + 
comissões.F: 3428-4000/99519-
3676. Email: guarulhos.centroco-
mercial@institutodaconstrução.
com.br 

 VAGA DE ELETRICISTA 
 de caminhões com urgência. 
Av.Otavio Braga de Mesquita, n 
380. F: 94791-0016/ 2463-2948 

 EMPREGADA DOMÉSTICA 
 Salário R$1.200,00. Não fumante. 
Vl.Galvão seg á sex. F:94768-
6544/99606-2706 

 CONSULTORES/VENDEDORES 

 Planos de saúde, ótimas comis-
sões. F:2442-7878/96818-2998 

 MECÂNICO ALINHADOR 
 Entregar curriculum no e-mail 
marciosaucer@hotmail.com ou 
Rua Cabo Antonio Pereira da Sil-
va, 681. Jd Tranquilidade. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há apenas 2 

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

 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 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

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!
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