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Fãs protestam 
contra internação  
de Britney Spears 
em clínica
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Governo do estado repassa 
quase R$ 110 milhões para 
Guarulhos de impostos
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Desemprego na Grande S. Paulo tem alta de 16,1% em março
GH  Pág. 13
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Equipes dos Bombeiros,
Samu e polícias passam a 
atuar integradas na cidade

Ciet abre nove vagas de 
emprego para pessoas
com defi ciência

Doria anuncia mudança 
no endereço da Ceagesp 
até o fi nal de 2020

D
iv

u
lg

a
çã

o
Quarta-feira, 24 de abril de 2019 - Ano 12 - Nº 2695Quarta-feira, 24 de abril de 2019 - Ano 12 - Nº 2695

www.guarulhoshoje.com.br

D
iv

u
lg

a
çã

o

PROTESTO: Fãs de Britney Spears protestaram nesta segunda-feira, 22, contra 
a internação da cantora em uma clínica psiquiatra em Los Angeles (Califórnia) 

PENA REDUZIDA NO STJ

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (23), por unanimidade, reduzir a pena do ex-
presidente no caso do triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, de 12 anos e um mês para 8 anos e 10 meses de prisão

Ex-presidente Lula pode ir para o 
regime semiaberto em setembro
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Simulado de acidente aéreo 
reúne agentes em Guarulhos 
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[ cena do dia ] William Moreira/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Livros gratuitos

O  Metrô inaugurou o projeto “Achados na Leitura” na estação Brigadeiro, Linha 2-Verde, nesta 
terça (23). O projeto utiliza os livros que pararam no “Achados e Perdidos” cujos donos não 
foram buscar no período de 60 dias. O passageiros poderão retirá-los gratuitamente.
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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° 1804
22/04/2019 
01 - 05 - 08 - 09 - 10
11 - 13 - 14 - 15 - 17
19 - 20 - 22 - 24 - 25

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

Deputadas da oposição protestam 
na mesa da CCJ e Francischini reage

“Não apontem o dedo 
para mim que não sou 
moleque!”. Foi com essa 
declaração áspera que o 
presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), Felipe Francischini 
(PSL-PR), reagiu à tentativa 
de um grupo de deputadas 
da oposição de barrar a 
votação da proposta de 
reforma da Previdência. As 
deputadas Maria do Rosário 
(PT-RS), Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), Erika Kokay (PT-DF) 
e Taliria Petrone (PSOL-RJ) 
cercaram o presidente na 
mesa da CCJ.

Até a conclusão desta 
edição, a CCJ ainda não ha-
via concluído o julgamento.

Um novo tumulto se 

formou, mas Francischini 
conseguiu segurar a pres-
são com uma posição firme. 
“Vocês falam do Danilo 
Gentili. Serve para os outros 
e não para vocês”, afirmou.

O presidente disse que 
não deixaria as deputadas 
cercarem a mesa, o que 
acabou acontecendo, mas 
Francischini não deixou que 
as deputadas ficassem no 
local. No plenário, governis-
tas gritavam: “Não se deixe 
intimidar, senhor presidente. 
Reaja com o regimento”.

O presidente rejeitou, 
antes do tumulto, requeri-
mento para desmembrar a 
proposta. A oposição disse 
que vai apresentar recurso 
contrário à decisão.

A Quinta Turma do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu 
nesta terça-feira (23), por 
unanimidade, reduzir a 
pena do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
no caso do triplex no 
Guarujá (SP), de 12 anos 
e um mês para 8 anos e 
10 meses de prisão. Com 
a decisão, o líder petista 
poderá solicitar regime se-
miaberto à Justiça no mês 
de setembro.

O recurso de Lula no 
caso foi trazido a julga-
mento pelo relator da 
Lava Jato no STJ, ministro 
Felix Fischer, que foi o pri-
meiro a votar por manter a 
condenação, mas reduzir 
a pena do ex-presidente. 
Ele foi acompanhado 
pelos outros três minis-
tros que participaram do 
julgamento – Jorge Mussi, 

Reynaldo Soares da Fon-
seca e Ribeiro Dantas.

Foi reduzido também o 
valor da multa que deve 
ser paga por Lula, para o 
equivalente a 875 vezes 
o salário mínimo vigente 
à época do cometimento 
dos crimes, ante os 1.440 
salários mínimos anterio-
res. 

Os ministros reduziram 
ainda de R$ 16 milhões 
para R$ 2,4 milhões o 
valor dos danos que 
devem ser reparados por 
Lula em decorrência das 
vantagens indevidas re-
cebidas. Conforme previs-
to no Código Penal, uma 
eventual progressão no 
regime de cumprimento 
de pena, de fechado para 
semiaberto, está condi-
cionada ao pagamento 
da quantia, ressaltou 
Fischer em seu voto.

STJ reduz pena e Lula 
pode ir ao regime 
semiaberto em setembro

Dida Sampaio/AE
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O Samu 192 Guarulhos é 
o mais novo serviço a atuar 
no Centro de Inteligência In-
tegrada de Guarulhos (CIIG), 
passando, desta forma, a 
trabalhar em conjunto com a 
Guarda Civil Municipal (GCM), 
com as polícias Rodoviária 
Federal e Militar e com Corpo 
de Bombeiros, no acompa-
nhamento em tempo real 
dos acidentes ocorridos na 
cidade, através do moni-
toramento por câmeras. A 
medida vai evitar a duplicida-
de de atendimento às vítimas 
e melhorar a assistência de 

urgência no município.
Segundo a coordenadora 

geral do Samu Guarulhos, 
Andressa Lima José, somen-
te neste ano 212 vezes sua 
equipe chegou ao local da 
ocorrência e a vítima já havia 
sido removida por outros 
serviços como Corpo de 
Bombeiros, a Polícia Militar 
ou a GCM. “Nosso intuito é 
unifi car as instituições, inte-
grar os serviços e otimizar 
os recursos, o que vai refl etir 
na melhoria do atendimento 
às ocorrências na cidade”, 
explicou.

Neste primeiro momento, 
o serviço integrado funcio-
nará das 7h às 19h. Munido 
de um rádio comunicador, 
o profi ssional do Samu que 
fi cará durante esse período 
acompanhando tudo o que 
acontece nas ruas da cidade, 
no Centro de Inteligência In-
tegrada, passará informações 
em tempo real para a equipe 
da base central do serviço 
192 (Itapegica), unidade que 
recebe todos os chamados 
telefônicos e que também 
comunicará o CIIG sempre 
que disparar ambulância para 

atender uma ocorrência.
Dessa forma, ainda que 

as centrais telefônicas 192 
(Samu), 193 (Bombeiros) e 
190 (Polícia Militar) sejam 
acionadas ao mesmo tempo 
pela população para o aten-
dimento da mesma ocorrên-
cia, a integração dos serviços 
evitará que todos eles se 
desloquem desnecessa-
riamente até o local. Além 
disso, o trabalho conjunto 
permitirá uma assistência 
mais qualifi cada, com o envio 
do recurso mais indicado 
para cada caso.

Ulisses Carvalho 

Imagine um cenário de 
caos, com a queda de 
um Boeing 737 em uma 
comunidade de Guarulhos, 
o Corpo de Bombeiros 
tentando conter o incên-
dio, diversos passageiros 
mortos e outros feridos. 
Essa foi a cena do 1º Simu-
lado de Acidente Aéreo 
em Área Urbana de Guaru-

lhos, realizado na manhã 
desta terça-feira (23), no 
Centro de Treinamento 
Work Fire, na Vila Nova 
Bonsucesso.  

O simulado teve duração 
de uma hora, em uma área 
de 10 mil m², dividida em 
nove setores, compostos 
por posto de comando, 
triagem de vítimas, área 
quente, pouso e deco-

lagem de aeronaves 
para auxilio do resgate, 
hospital, estacionamento 
de viaturas e ambulâncias, 
desvio do trânsito, trajeto 
entre a triagem e aviões 
e o estacionamento dos 
demais veículos. 

Cerca de 400 agentes 
de segurança e saúde 
participaram do treina-
mento. Participaram da 

ação o Corpo de Bom-
beiros, policiais militares, 
agentes da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU), guardas 
civis municipais (GCM), 
funcionários do Serviço 
Móvel de Atendimento de 
Urgência (Samu), militares 
da Base Aérea de Guaru-
lhos, Policia Cientifi ca e 
Defesa Civil. 

O cenário de caos ainda 
contou com a participação 
de 30 voluntários, que 
atuaram como passagei-
ros, e também dois peritos 
e uma fotógrafa da Polícia 
Cientifi ca. Um helicóptero 
do Grupo Pelicano da Po-
lícia Civil foi mobilizado no 
“auxilio” durante o resgate 
das vítimas. 

“Esse evento tem sido 

estudado há quase três 
meses, e foi uma iniciativa 
da prefeitura e da Defesa 
Civil do munícipio, junta-
mente com o Gru Airport. 
Temos um aeroporto em 
nossa cidade, então é 
preciso que pensemos nas 
eventualidades”, destacou 
ao HOJE o major do Corpo 
de Bombeiros, Adriano 
Martins. 

Samu, Bombeiros e polícias passam a atuar de forma integrada na cidade

Simulado de acidente aéreo em área urbana
envolve cerca de 400 agentes em Guarulhos
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De acordo com o coor-
denador de Salvamento e 
Combate ao Incêndio do 
GRU Airport, Cláudio Ro-
drigues de Carvalho, 36, 
a ideia da administração 
aeroportuária é fazer um 

simulado no aeroporto a 
cada ano. “Após a queda 
de um avião no Campo de 
Marte, a Defesa Civil de 
Guarulhos nos procurou 
e tivemos a ideia de fazer 
fora do aeroporto, algo 

inédito para a resposta e 
emergência da aviação”, 
destacou. 

Já o tenente e chefe da 
Esquadrilha de Proteção 
de Combate a Incêndio da 
Base Aérea de Guarulhos, 

Márcio Ferreira Favacho, 
destacou a integração dos 
grupos no simulado de in-
cêndio em aeronave. “No 
sítio aeroportuário temos 
a situação toda favorável 
ao nosso atendimento, 

com quantidade água e 
sabemos onde abastecer. 
Fora do aeroporto são 
condições novas, a gente 
muitas vezes tem que 
buscar no momento do 
atendimento condições 

propicia ao nosso bom 
trabalho. No modo geral 
isso foi muito válido, até 
para a gente congregar 
todas as equipes que 
podem trabalhar em um 
momento”, afi rmou. 

Ideia é que os treinamentos sejam realizados a cada ano
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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Elo petebista
Ligado ao prefeiturável Wagner Freitas, o tesoureiro 

do PTB, Yip Tommy Chan, foi comissionado na Prefei-
tura como assessor, percebendo R$ 4.673,08…

E não?
Os vereadores Romildo Santos (DEM) e Sérgio 

Magnum (Patriota) criticaram ontem veementemente 
a Secretaria de Transportes. Ao tomar conhecimento, 
o prefeito Guti (PSB) deve ter enviado mensagem ao 
secretário Paulo Carvalho (PR) para … Elogiá-lo!...

Rigorosamente em dia
“Cidades com menos de 150 fi liados ativos até 

15/06/2019 estarão fora da disputa”. João Amoedo, 
cacique nacional do NOVO, sobre as eleições 2020. 
Sobre “ativos”, leia-se quites com pagamentos ao 
partido…

Piada pronta!
Os vereadores Laércio Sandes (DEM) e João Barbo-

sa (PRB) divergiram ontem por causa do novo retorno 
na avenida Paulo Faccini. Ao ver, respectivamente,   
advogado e pastor, respectivamente discutindo, pen-
sei : “Pode ser o prelúdio do apocalipse”...

Qual sua opinião?
O Governo do Estado está com intenção de desmon-

tar todas as bases comunitárias da PM erguidas nas 
últimas décadas…

Merece análise
Na segunda-feira, um homem infartou dentro do Sho-

pping Maia. Ele veio a óbito na UPA Paulista. O SAMU 
levou mais de 30 minutos para socorrê-lo. Detalhe: 
a viatura teria vindo do Jardim São João. Há algo de 
errado na logística e no tempo de resposta…

Alguém me explica?
Não sou engenheiro de tráfego, mas sempre que 

tento entrar em Guarulhos pela Dutra- sentido SP - , 
eu me pergunto porquê não é possível acessar a 
rua Padre Celestino? A ociosidade daquele trecho é 
gritante…

Ninguém é de ferro!
Errei! Eu escrevi 

que após viagem 
à Europa, o se-
cretário Rodrigo 
Barros (Desen-
volvimento) 
havia entrado em 
férias até a Pás-
coa. Na verdade 
ele emendou até 
dia 1º de maio, 
Dia do Trabalha-
dor. Sim, piada 
pronta…

Pergunta no ar
A Rodoviária de Guarulhos está com o AVCB em dia?...

Reticências...

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

Antônio Boaventura

Guarulhos recebeu nesta 
terça-feira (23) cerca de R$ 
110 milhões em repasses 
de impostos estaduais do 
governo de São Paulo re-
ferentes ao mês de março. 
O valor é tem como base o 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), Imposto de Produ-
tos Industrializados (IPI) e 
de compensação fi nanceira 
por exploração de gás em 
território guarulhense.

O maior gerador de 
dividendos foi o ICMS. Este 
imposto foi responsável por 
fortalecer os cofres públi-
cos em R$ 78.931935,80. 
Em contrapartida. O IPI 
rendeu R$ 577.707,30, 
enquanto o Imposto sobre 
a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) 
rendeu o montante de R$ 
26.717.324,86. O município 
também foi contemplado 
pela exploração de gás, 

energia elétrica, óleo bruto 
e xisto betuminoso com R$ 
452.331,39.

O depósito feito pela 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento é referente 
ao montante arrecadado 
do ICMS no período de 15 
a 18 de abril. Os valores 
correspondem a 25% da 
arrecadação do imposto, 
que são distribuídos às 
administrações municipais 
com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 

Municípios (IPM) defi nido 
para cada cidade.

Os valores semanais 
transferidos aos municípios 
paulistas variam em função 
dos prazos de pagamento 
do imposto fi xados no regu-
lamento do ICMS. Depen-
dendo do mês, pode haver 
até cinco datas de repasses. 
As variações destes depósi-
tos oscilam conforme o ca-
lendário mensal, os prazos 
de recolhimento e o volume 
dos recursos arrecadados. 

A agenda de pagamentos 
está concentrada em até 
cinco períodos diferentes 
no mês, além de outros 
recolhimentos diários, como 
por exemplo, os relativos 
à liberação das operações 
com importações.

Os repasses aos municí-
pios são liberados de acor-
do com os Índices de Par-
ticipação dos Municípios. 
Estes índices são apurados 
anualmente para aplicação 
no exercício seguinte.

Guarulhos recebe quase R$ 110 mi
em repasses de impostos estaduais

A Câmara Municipal 
está prestes a concluir o 
processo de contratação 
de empresa para locação 
de equipamentos e 
promover, dessa forma, o 
retorno das atividades da 
TV Câmara, que está de-
sativada desde julho do 
ano passado. O contrato 
com a Rio Brasil Parti-
cipações terá um custo 
anual de R$ 372 mil para 
a Casa de Leis. 

Com a eliminação da 
MNDNC Comunica-
ção por conta do não 
cumprimento do prazo 
para apresentação dos 
documentos necessários, 
a Câmara avalizou a Rio 
Brasil Participações como 
vencedora, já que apre-
sentou a segunda melhor 
proposta ao custo de R$ 
31 mil por mês pela loca-
ção dos equipamentos. 

O pregão foi aberto no 
dia 4 de abril e na fase de 

verifi cação de documentos 
a empresa MNDNC Comu-
nicação – primeira coloca-
da – deixou de apresentar 
duas certidões. Conforme 
prevê a Lei de Licitações, 
o pregão foi suspenso, 
abrindo prazo legal para 
a empresa apresentar a do-
cumentação pendente. O 
prazo para recurso vai até 
sexta-feira (26).

Apesar do processo de 
contratação estar em es-
tágio avançado, à direção 
da Câmara Municipal não 
revelou quando preten-
de recolocar no ar a TV 
Câmara. 

Entre os itens para 
locação, há câmeras, 
tripés, caixas de som, 
microfones, refl etores de 
luz, instrumentos para 
transmissão, sistema 
de monitoramento da 
programação da TV, e 
vários outros materiais e 
dispositivos. (A.B.)

Contrato para retorno 
da TV Câmara terá custo 
anual de R$ 372 mil
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Ciet divulga abertura de nove vagas de 
emprego para pessoas com deficiência

O Centro Integrado de 
Emprego, Trabalho e Ren-
da (Ciet) divulgou nesta 
terça-feira (23) a aber-
tura de nove vagas de 
emprego exclusivas para 
pessoas com deficiência 
(PCD). 

Para concorrer, os inte-
ressados devem compa-
recer a uma das cinco 
unidades do CIET até o 
próximo dia 30, munidos 
de documentação atuali-
zada e currículo.

Entre as oportunidades, 
está a única vaga de 
camareira, que requer 
ensino médio completo. 

O salário é de R$ 
1.570,00 e entre os bene-
fícios estão vale trans-
porte, convênio médico e 
odontológico, seguro de 
vida, reembolso de 50% 
em medicamentos, previ-
dência privada e participa-
ção nos resultados.

Outra vaga é para gar-
çom, que necessita de 
experiência comprovada 
em Carteira de Trabalho e 
ensino médio completo. O 
salário é de R$ 1.766,00, 
mais 10 pontos de taxa de 
serviços. Entre os benefí-
cios estão vale transporte, 
convênio médico e odon-
tológico, seguro de vida, 
reembolso de 50% em 
medicamentos, previdên-
cia privada e participação 
nos resultados.

Para pintor há uma vaga 
para quem tem experiên-
cia comprovada em Car-
teira de Trabalho e ensino 
fundamental completo. O 
salário é de R$ 1.500,00 
e a empresa oferece 
vale transporte, convênio 
médico e odontológico, 
seguro de vida, café da 
manhã e participação nos 
lucros.

Já para auxiliar de 

limpeza tem duas vagas 
e os requisitos necessá-
rios são ter experiência 
comprovada em Carteira 
de Trabalho e ensino 
fundamental completo. O 
salário é de R$ 1.670,00 e 
entre os benefícios estão 
vale transporte, convênio 
médico e odontológico, 
seguro de vida, café da 
manhã e participação nos 
lucros.

Para desenvolver a 
função de jardineiro, 
também com duas vagas, 
o candidato tem de ter 
experiência comprovada 
em Carteira de Trabalho e 
ensino fundamental com-
pleto. O salário é de R$ 
1.762,00 mais vale trans-
porte, convênio médico 
e odontológico, seguro 
de vida, café da manhã e 
participação nos lucros.

Por fim, para as duas 
vagas de auxiliar admi-

nistrativo é preciso ter 
experiência comprovada 
em Carteira de Trabalho e 
ensino médio completo. O 
salário é R$ 1.500,00 mais 
vale transporte, convênio 
médico e odontológico, 
seguro de vida, café da 
manhã e participação 
nos lucros. Para todas as 
vagas a empresa oferece 
restaurante próprio.

Endereços do CIET:
CIET Centro
Avenida Monteiro Loba-

to, 734 (sede da Secreta-
ria do Trabalho)

CIET Vila Augusta
R. Antônio Iervolino, 225 

(Travessa da Av. Guaru-
lhos)

CIET Cumbica
Avenida Atalaia do Nor-

te, 544 (CEU Cumbica)

CIET Pimentas
Estrada do Capão Boni-

to, 65, Marcos Freire
CIET Ponte Alta
Rua Pernambuco, 836 – 

Jardim Pte. Alta I
As vagas também são 

divulgadas por meio do 
aplicativo SINE Fácil e 
CittaMobi disponíveis 
para os sistemas Android 
e iOS.
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Experimenta Educação de Guarulhos 
terá concurso de Startups Pitch4Gru

Organizado durante a 
abertura do Experimenta 
Educação, o Concurso 
de Startups Pitch4Gru é 
mais uma ação da Prefei-
tura de Guarulhos para 
fortalecer o ecossistema 
empreendedor e tecno-
lógico na cidade. A ativi-
dade é uma das atrações 
do evento que acontece 
entre 17 e 19 de maio, no 
Adamastor Centro, (ave-
nida Monteiro Lobato, 
734 – Macedo).

Especificamente no dia 
17 (sexta-feira), às 19h, o 
Pitch4Gru vai reunir star-
tups de base tecnológica 

que estão em estágio 
pré-operacional, ou que 
já estejam operando 
soluções relacionadas à 
Educação. As inscrições 
seguem até o próximo 
dia 6, no site experimen-
ta.guarulhos.sp.gov.br/. 
Diante de uma banca de 
avaliadores, formada por 
especialistas em tecno-
logia e  inovação e de 
potenciais investidores, 
os participantes do Pitch-
4Gru terão a oportunida-
de de apresentar suas 
ideias, buscando apoio 
financeiro e a expansão 
dos negócios.

[ bloco de notas ]

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) da cidade 
registraram movimento 
intenso na manhã desta 
segunda-feira (22), data 
de início da segunda 
fase da Campanha 
Nacional 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 
contemplados com a 
imunização pelo SUS 

nesta nova etapa.
Além dos grupos con-

templados na fase inicial, 
ou seja, as crianças 
menores de seis anos 
(entre seis meses até 
cinco anos), gestantes 
e mulheres que tiveram 
fi lho nos últimos 45 dias 
(puérperas), também po-
derão se vacinar contra 
a gripe nesta segunda 
fase os professores das 
redes públicas e privadas 
de ensino, profi ssionais 
de Saúde, portadores de 
doenças crônicas me-
diante prescrição médica 
e povos indígenas.

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

Cumbica recebe nova edição do 
‘Você na Prefeitura’ neste sábado

O ‘Você na Prefeitura’, 
programa de atendimento 
à população no qual os 
munícipes podem realizar 
solicitações e indicar 
sugestões de melhoria ao 
prefeito Guti e às secre-
tarias municipais, ocorre 
neste sábado (27), às 
14h, no CEU Cumbica. As 
senhas serão entregues 
com 30 minutos de ante-
cedência.

O objetivo do evento é 
ouvir os anseios da socie-

dade e colocar em prática 
a gestão colaborativa 
defendida pela Adminis-
tração. “É fundamental 
que os guarulhenses 
participem, uma vez que 
são peças norteadoras na 
construção da Guarulhos 
que queremos. Nossos 
esforços em prol da 
reestruturação da cidade 
e qualidade de vida do 
munícipe são inúmeros. O 
trabalho não para”, afi rmou 
o prefeito Guti. 

Divulgação

Cerca de 100 cirurgiões-
-dentistas da rede mu-
nicipal de Saúde iniciam 
nesta terça-feira (23), as 
8h, o segundo módulo da 
capacitação promovida 
por meio de parceria entre 
a Prefeitura, através da 
Escola SUS, e a Universi-
dade Univeritas Guarulhos 
(UNG). O primeiro encon-
tro aconteceu no mês 
passado, no auditório F da 
UNG, e pelo menos mais 
três estão previstos para 
acontecer até julho próxi-
mo, no mesmo local.

Nesta segunda etapa 
será dada continuidade ao 
tema abordado anterior-
mente que foi Diagnóstico 
e tratamento na ortodon-
tia e odontopediatria: 
abordagem preventiva e 
Interceptora. Na sequ-
ência, também serão 
discutidos os seguintes 
assuntos: Respirador bucal 
e mordida aberta anterior 
com ênfase no diagnósti-
co; Mantenedor e recupe-
rador de espaço: quando 
intervir?, e Terapia pulpar 
de dente decíduo.

No próximo sábado 
(27), às 20h, a Orquestra 
Jovem Municipal de Gua-
rulhos (OJMG) apresenta 
espetáculo em comemo-
ração aos 80 anos do 
cubano Leo Brouwer, um 
dos maiores violonistas 
da atualidade. A apre-
sentação tem classifi ca-
ção livre e os ingressos 
gratuitos devem ser 
retirados na bilheteria do 
teatro, com uma hora de 
antecedência do início do 

evento.
Durante o espetáculo, 

o violonista Fábio Zanon, 
autoridade reconhecida 
em seu instrumento, exe-
cuta uma das obras mais 
importantes do repertório 
recente para violão e 
orquestra, o “Concerto 
nº 2 de Leo Brouwer”. 
Emiliano Patarra, maes-
tro e regente da OJMG, 
celebra a execução dessa 
grande obra pela primeira 
vez em território nacional.

Dentistas da Prefeitura começam 
2º módulo de capacitação

Orquestra Jovem apresenta espetáculo 
em homenagem a Leo Brouwer

56 anos metalúrgicos
Na próxima terça, dia 30, nosso Sindicato comple-

ta 56 anos. No dia 3, em nossa sede, vamos home-
nagear e entregar medalhas a sócios mais antigos. 
Fazemos assim todo ano, como reconhecimento 
às gerações de associados que formam a base da 
nossa entidade e nos apoia em todas as horas.

Nosso Sindicato foi fundado em 30 de abril de 
1963 no governo de João Goulart (Jango), cujo 
ministro do Trabalho, Almino Afonso, assinou a 
Carta Sindical. Por isso, Jango e Almino são duas 
personalidades de muito respeito no Sindicato e 
em meio à nossa categoria.

Nascemos na democracia, mas um ano depois 
veio o golpe de 1964. Nosso recém-formado Sin-
dicato sofreu intervenção e muitos companheiros 
acabaram perseguidos pela ditadura. Anos depois, 
com a reconquista da democracia e, em seguida, 
graças à nova Constituição, passamos a viver sem 
riscos de perseguição política.

A caminho dos 60 anos, nosso Sindicato tem 
muitas histórias, lutas, conquistas e procura manter 
aceso o sonho dos nossos fundadores. Até porque, 
como diz aquela canção de Milton Nascimento, “os 
sonhos não envelhecem”.

E qual o sonho do sindicalismo e da categoria, 
hoje? Antes de tudo, viver em um País democrático, 
sem restrições à liberdade. É sonho nosso também 
viver com pleno emprego, trabalho decente, respei-
to a direitos e segurança no trabalho.

Porém, estamos muito longe disso. Aliás, creio 
que o aniversário de 56 anos se dará na conjuntura 
mais difícil de nossa existência sindical. Vivemos 
hoje sob um governo hostil, que ataca direitos, e 
numa recessão severa, com imenso desemprego e 
avanço do subemprego.

Também é grave a situação do setor industrial. 
Segundo o próprio IBGE, a participação da indústria 
no Produto Interno Bruto nacional regride aos pata-
mares de 1945. Na prática, o País vive um inacredi-
tável retrocesso de 70 anos. Ou seja, estamos num 
atoleiro e precisamos sair dele, urgentemente.

Projeto - Nesses 56 anos, tivemos raros projetos 
de Nação, com Jango, Geisel, FHC e com Lula. Um 
momento especial se deu na Assembleia Nacional 
Constituinte, que nos legou uma Carta avançada e 
um Estado socialmente progressista. Esse Estado 
precisa ser resgatado, para que a Constituição 
cumpra seu papel.

Ao fazer essa reflexão e saudar as gerações 
metalúrgicas, quero fazer um apelo a toda catego-
ria, da ativa e aposentados. Esse apelo é pra que 
lutem contra a reforma da Previdência do presiden-
te Bolsonaro. Essa reforma, se aprovada, será um 
duro golpe contra os brasileiros, a Constituição e o 
futuro da Nação.

Salve o Sindicato. Salve a categoria metalúrgica. 
União e Ação, ontem, hoje e sempre!

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br
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Bolsonaro irá transferir a 
Ceagesp para SP e Doria 
anuncia mudança em 2020

Após sair de reunião 
no Palácio do Pla-
nalto, o governador 
de São Paulo, João 
Doria (PSDB), afirmou 
nesta terça-feira, 23, 
que o presidente Jair 
Bolsonaro “aceitou” 
transferir a Compa-
nhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de 
São Paulo (Ceagesp) 
para a competência do 
governo estadual, para 
que, segundo Doria, a 
companhia seja transfe-
rida de endereço. 

Atualmente ela fica 
na Vila Leopoldina e é 
credenciada pelo Minis-
tério da Agricultura. O 
tucano, que disse não 
poder revelar onde será 
o novo local, afirmou 
que a mudança vai 
ocorrer até o fim do ano 
que vem. Doria tem a 
intenção de privatizar a 
companhia, assim como 
o Porto de Santos. 

“A ideia é que todo 
o programa (do novo 
local da Ceagesp) 
esteja concluído até o 
final deste ano, e já no 
ano que vem possamos 
apresentar o novo local 
e iniciar a implantação 
do novo Ceagesp”, 
afirmou Doria. Mudança 

é prevista até o final de 
2020.

Sobre o Porto de San-
tos, o governador de 
São Paulo afirmou que 
o presidente “entende 
também que é um bom 
caminho a privatização”, 
sendo um tema para 
discussão no segundo 
semestre do ano, se-
gundo Doria. 

“Mas saio satisfeito e 
feliz dessa audiência 
em ver uma posição 
clara do presidente 
da República a favor 
da privatização do 
maior porto brasileiro 
que vai permitir novos 
investimentos e mo-
dernização”, disse o 

governador. “É possível, 
em menos de 18 meses, 
após privatização, 
termos um porto de 
qualidade internacio-
nal”, completou.

Já sobre o destino da 
área em que a Ceagesp 
funciona atualmente, 
Doria relatou que irá 
abrigar o Centro Inter-
nacional de Tecnologia 
e Informação, o que 
chamou de “Vale do 
Silício” brasileiro. 

“A área continuará 
sendo do Ministério da 
Agricultura, mas todas 
as ações serão feitas 
com investimento priva-
do”, afirmou o governa-
dor tucano.

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da 
Empresa de Economia Mista, Progresso e Desenvolvimento 
de Guarulhos S.A. - Proguaru, Realizada no vigésimo nono 

dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove.
Às nove horas do vigésimo nono dia de março do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na 
sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU, sita à Rua Arminda de 
Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 
a saber: Srs. Claudio Sergio Ribeiro Dias, Orivaldo Hernandes Sespedes, Maurici Dias Gomes, 
Luiz Alberto Zappa, Anderson Caldas Guimarães, Cassius Clay Rodrigues e Maria Cristina 
Correa de Souza Santos, sob a presidência do primeiro, que convidou a mim Driele Siqueira 
Eugenio, para secretariar a reunião. Participaram também desta reunião os Srs. Francisco José 
Carone Garcia - Diretor Presidente, Alzira Leite - Diretora Administrativa Financeira, Joel 
Rodrigues dos Santos - Diretor Técnico de Infraestrutura Viária e Operações, Miguel Antônio 
Portela Moreno - Diretor de Edificações e Saneamento, Marcos Aurelio Fernandes Garcia - 
Diretor de Inovação e Tecnologia, Roberto Olympio da Silva - Gerente de Recursos Humanos e 
o Sr. Bruno Moreira Gersosimo - Assessor Executivo da Presidência. O Senhor Presidente do 
Conselho de Administração esclareceu aos senhores conselheiros que a reunião se realizava 
em obediência ao disposto no Estatuto Social da companhia, a fim de apreciar os seguintes 
assuntos: 1) Suspensão do plano de carreira, cargos e salários - PCCS: sem objeções foi 
aprovado. 2) Promoções Horizontais: sem objeções foi aprovado. OBSERVAÇÕES FINAIS: 
Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, ressaltando que a Sra. Maria 
Cristina Correa de Souza Santos absteve-se de votar sobre os itens que a Lei Federal nº 13.303 
de 30 de junho de 2016 a proibe. Sem mais assuntos a tratar o Presidente do Conselho de 
Administração deu a reunião por encerrada. Guarulhos, 29 de março de 2019. Presidente do 
Conselho de Administração - Claudio Sergio Ribeiro Dias. JUCESP nº 212.905/19-3 em 
15/04/2019. Gesiela Semiema Ceschin - Secretária Geral.

Rua Cabo Antonio Pereira da Silva, 681
Jd. Tranquilidade- Guarulhos- SP

Fone: 2422-6851

*Imagens meramente ilustrativas. Preços enquanto durar os estoques.

SAUCER
CENTRO AUTOMOTIVO

Horários de funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h  - Sábado das 8h às 14h.

Temos várias medidas. Consulte! * Parcelamento no cartão de crédito

PNEUS 
REMOLD

AMORTECEDOR
Recondicionados

4X R$ 95,00

R$ 89,90

R$ 69,90

ARO 13

R$ 99,99

195/60/15
R$ 139,90

PASTILHAS

Recondicionados

4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X R$R$ 95,0095,00

R$R$R$

a partir de

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista instaladas. 
Consulte modelos.

à vista instaladas. 
corsa/palio/celta/uno

até 2001

4 peças instalada Carro 
Popular até 2008

ESCAPAMENTO 
TRASEIRO

ARO 14
R$ 119,99

à vista em dinheiro
à base de troca

Promoção de 
Dia das Mães! 
Alinhamento 

Carro de Passeio
R$ 29,90 
à vista

anuncia mudança em 2020
Governo de São Paulo
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ACE-Guarulhos entrega certificados de 
filiação a novos e antigos associados

Na noite desta terça-feira, 
23/04, aconteceu mais uma 
reunião de diretoria na ACE-
-Guarulhos. Na oportunidade, 

além das discussões a respei-
to do cenário econômico local 
e a apresentação do portfólio 
de produtos e serviços que a 

entidade oferece, o presiden-
te William Paneque entregou 
certifi cados de fi liação a 
sete associados. Foram 

homenageados: Jéssica de 
Souza, da grife Safi ra Modas; 
James Miranda, da Havanny 
Cosméticos; Letícia Lauriano, 

do Studio Lê Charme; Diogo 
Calor, da DWT Soluções em 
Energia; Humberto Tosi, do 
Colégio Êxitus; Marco Antônio 

Kopelvski, da Kopeltec 
Assistência Técnica; e Márcia 
Moraes, da MP Terapia & Bem 
Estar.

CERTIFICADOS: Homenagem foi feita durante a reunião semanal da Diretoria Executiva, na sede da entidade, no Bom Clima
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Jéssica de Souza, da grife Safi ra Modas

Diogo Calor, da DWT Soluções em Energia Humberto Tosi, do Colégio Êxitus Marco Antônio Kopelvski, da Kopeltec Assistência Técnica

Márcia Moraes, da MP Terapia & Bem Estar

James Miranda, da Havanny Cosméticos Letícia Lauriano, do Studio Lê Charme
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

**** A T I V O ****

    ATIVO CIRCULANTE

        DISPONIVEL

            CAIXA GERAL

                    1.761,63 (D)CAIXA
1.761,63 (D)CAIXA GERAL

            BANCOS CONTA MOVIMENTO
                    6,48 (D)BANCO DO BRASIL C/C 66503-7 (044 FRONT)
                    5,14 (D)BANCO DO BRASIL C/C 1732-9 (227 DEFENS)
                    50.114,21 (D)BANCO ITAU C/C 70143-5
                    33,93 (D)UNICRED DE GUARULHOS C/C 56707
                    1.326,23 (D)BANCO DO BRASIL C/C 84.012-2 (044)
                    39.488,41 (D)BANCO DO BRASIL C/C 150174-7

90.974,40 (D)BANCOS CONTA MOVIMENTO

            APLICAÇÕES FINANCEIRAS
                    802,96 (D)APLIC CDB/RDB BANCO  BRASIL C/C 53390-4
                    172.241,33 (D)BANCO DO BRASIL C/C 43815-4 - BB FIX
                    27.386,71 (D)APLIC.BANCO DO BRASIL 44.191-0 (028 PACI
                    136.756,87 (D)APLIC CDB BB 33.851-6- (027) FMAS-PC
                    2.726,62 (D)RENDA FIXA 200 C/C  53390-4
                    39.176,43 (D)APLIC. CDB/RDB BANCO BRASIL C/P 69919-5

379.090,92 (D)APLICAÇÕES FINANCEIRAS

471.826,95 (D)DISPONIVEL

471.826,95 (D)ATIVO CIRCULANTE

    ATIVO NAO CIRCULANTE
        INVESTIMENTOS

            INVESTIMENTOS

                    3.472,12 (D)INVESTIMENTO UNICRED DE GUARULHOS
3.472,12 (D)INVESTIMENTOS

3.472,12 (D)INVESTIMENTOS

3.472,12 (D)ATIVO NAO CIRCULANTE

    ATIVO PERMANENTE
        IMOBILIZADO

            BENS MOVEIS

                    1.281.500,00 (D)IMOVEIS
                    18.456,00 (D)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
                    45.065,18 (D)MOVEIS E UTENSILIOS
                    23.239,52 (D)VEICULOS
                    16.112,77 (D)BIBLIOTECA / MATERIAL DIDÁTICO
                    95.637,50 (D)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
                    26.431,14 (D)MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO

1.506.442,11 (D)BENS MOVEIS

            (-) DEPRECIACAO ACUMULADA
                    202,50 (C)MOVEIS E UTENSILIOS
                    110,00 (C)MAQUINAS E EQUIPAMENTO
                    337,50 (C)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

**** A T I V O ****

    ATIVO CIRCULANTE

        DISPONIVEL

            CAIXA GERAL

                    1.761,63 (D)CAIXA
1.761,63 (D)CAIXA GERAL

            BANCOS CONTA MOVIMENTO
                    6,48 (D)BANCO DO BRASIL C/C 66503-7 (044 FRONT)
                    5,14 (D)BANCO DO BRASIL C/C 1732-9 (227 DEFENS)
                    50.114,21 (D)BANCO ITAU C/C 70143-5
                    33,93 (D)UNICRED DE GUARULHOS C/C 56707
                    1.326,23 (D)BANCO DO BRASIL C/C 84.012-2 (044)
                    39.488,41 (D)BANCO DO BRASIL C/C 150174-7

90.974,40 (D)BANCOS CONTA MOVIMENTO

            APLICAÇÕES FINANCEIRAS
                    802,96 (D)APLIC CDB/RDB BANCO  BRASIL C/C 53390-4
                    172.241,33 (D)BANCO DO BRASIL C/C 43815-4 - BB FIX
                    27.386,71 (D)APLIC.BANCO DO BRASIL 44.191-0 (028 PACI
                    136.756,87 (D)APLIC CDB BB 33.851-6- (027) FMAS-PC
                    2.726,62 (D)RENDA FIXA 200 C/C  53390-4
                    39.176,43 (D)APLIC. CDB/RDB BANCO BRASIL C/P 69919-5

379.090,92 (D)APLICAÇÕES FINANCEIRAS

471.826,95 (D)DISPONIVEL

471.826,95 (D)ATIVO CIRCULANTE

    ATIVO NAO CIRCULANTE
        INVESTIMENTOS

            INVESTIMENTOS

                    3.472,12 (D)INVESTIMENTO UNICRED DE GUARULHOS
3.472,12 (D)INVESTIMENTOS

3.472,12 (D)INVESTIMENTOS

3.472,12 (D)ATIVO NAO CIRCULANTE

    ATIVO PERMANENTE
        IMOBILIZADO

            BENS MOVEIS

                    1.281.500,00 (D)IMOVEIS
                    18.456,00 (D)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
                    45.065,18 (D)MOVEIS E UTENSILIOS
                    23.239,52 (D)VEICULOS
                    16.112,77 (D)BIBLIOTECA / MATERIAL DIDÁTICO
                    95.637,50 (D)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
                    26.431,14 (D)MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO

1.506.442,11 (D)BENS MOVEIS

            (-) DEPRECIACAO ACUMULADA
                    202,50 (C)MOVEIS E UTENSILIOS
                    110,00 (C)MAQUINAS E EQUIPAMENTO
                    337,50 (C)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

**** A T I V O ****

    ATIVO CIRCULANTE

        DISPONIVEL

            CAIXA GERAL

                    1.761,63 (D)CAIXA
1.761,63 (D)CAIXA GERAL

            BANCOS CONTA MOVIMENTO
                    6,48 (D)BANCO DO BRASIL C/C 66503-7 (044 FRONT)
                    5,14 (D)BANCO DO BRASIL C/C 1732-9 (227 DEFENS)
                    50.114,21 (D)BANCO ITAU C/C 70143-5
                    33,93 (D)UNICRED DE GUARULHOS C/C 56707
                    1.326,23 (D)BANCO DO BRASIL C/C 84.012-2 (044)
                    39.488,41 (D)BANCO DO BRASIL C/C 150174-7

90.974,40 (D)BANCOS CONTA MOVIMENTO

            APLICAÇÕES FINANCEIRAS
                    802,96 (D)APLIC CDB/RDB BANCO  BRASIL C/C 53390-4
                    172.241,33 (D)BANCO DO BRASIL C/C 43815-4 - BB FIX
                    27.386,71 (D)APLIC.BANCO DO BRASIL 44.191-0 (028 PACI
                    136.756,87 (D)APLIC CDB BB 33.851-6- (027) FMAS-PC
                    2.726,62 (D)RENDA FIXA 200 C/C  53390-4
                    39.176,43 (D)APLIC. CDB/RDB BANCO BRASIL C/P 69919-5

379.090,92 (D)APLICAÇÕES FINANCEIRAS

471.826,95 (D)DISPONIVEL

471.826,95 (D)ATIVO CIRCULANTE

    ATIVO NAO CIRCULANTE
        INVESTIMENTOS

            INVESTIMENTOS

                    3.472,12 (D)INVESTIMENTO UNICRED DE GUARULHOS
3.472,12 (D)INVESTIMENTOS

3.472,12 (D)INVESTIMENTOS

3.472,12 (D)ATIVO NAO CIRCULANTE

    ATIVO PERMANENTE
        IMOBILIZADO

            BENS MOVEIS

                    1.281.500,00 (D)IMOVEIS
                    18.456,00 (D)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
                    45.065,18 (D)MOVEIS E UTENSILIOS
                    23.239,52 (D)VEICULOS
                    16.112,77 (D)BIBLIOTECA / MATERIAL DIDÁTICO
                    95.637,50 (D)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
                    26.431,14 (D)MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO

1.506.442,11 (D)BENS MOVEIS

            (-) DEPRECIACAO ACUMULADA
                    202,50 (C)MOVEIS E UTENSILIOS
                    110,00 (C)MAQUINAS E EQUIPAMENTO
                    337,50 (C)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

650,00 (C)(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

1.505.792,11 (D)IMOBILIZADO

1.505.792,11 (D)ATIVO PERMANENTE

1.981.091,18 (D)**** A T I V O ****

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

650,00 (C)(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

1.505.792,11 (D)IMOBILIZADO

1.505.792,11 (D)ATIVO PERMANENTE

1.981.091,18 (D)**** A T I V O ****

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

**** P A S S I V O ****

    PASSIVO CIRCULANTE

        EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

            EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

                    18.859,62 (C)EMPRESTIMOS
18.859,62 (C)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

18.859,62 (C)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

        OBRIGACOES TRABALHISTAS
            OBRIGACOES TRABALHISTAS

                    2.522,00 (C)SALARIOS A PAGAR (028 PACIFICANDO)
                    7.486,00 (C)SALARIOS A PAGAR (527 FMAS-LA)
                    13.697,28 (C)SALARIOS A PAGAR (227)
                    51.764,64 (C)RESCISÕES A PAGAR (027) FMAS-PC
                    7.472,04 (C)RESCISÕES A PAGAR (028 PACIFICANDO)
                    3.590,83 (C)RESCISÕES A PAGAR (527) FMAS-LA

86.532,79 (C)OBRIGACOES TRABALHISTAS

            OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS
                    2.240,38 (C)FGTS A RECOLHER (027 FMAS-PC)
                    1.288,89 (C)FGTS A RECOLHER (028 PACIFICANDO)
                    1.162,69 (C)FGTS A RECOLHER (527 FMAS-LA)
                    2.696,30 (C)INSS A RECOLHER (027) FMAS-PC
                    2.069,11 (C)INSS A RECOLHER (028 PACIFICANDO)
                    2.210,00 (C)INSS A RECOLHER (527) FMAS-LA
                    3.418,18 (C)INSS A RECOLHER (227)
                    13.013,53 (C)INSS S/ A RECOLHER (227 DEFENSORIA)

28.099,08 (C)OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

114.631,87 (C)OBRIGACOES TRABALHISTAS

        OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
            IMPOSTOS Á RECOLHER

                    1.443,02 (C)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (027)FMAS/PC
                    616,52 (C)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (028 PACIF)
                    256,49 (C)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER-527 FMAS-LA
                    747,62 (C)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (227)
                    544,26 (C)PIS S/ FOLHA PAG A RECOLHER (027)FMAS PC
                    368,44 (C)PIS S/ FOLHA PAG A RECOLHER (028 PACIFIC
                    303,94 (C)PIS S/ FOLHA PAG A RECOLHER (527)FMAS-LA

4.280,29 (C)IMPOSTOS Á RECOLHER

            TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Á RECOLHER
                    120,00 (C)CONTR SINDICAL A RECOLHER (027)FMAS-PC
                    30,00 (C)CONTR SINDICAL A RECOLHER (527)FMAS-LA

150,00 (C)TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Á RECOLHER

4.430,29 (C)OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

137.921,78 (C)PASSIVO CIRCULANTE

    PATRIMONIO LIQUIDO
        SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS

            SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS

                    108.655,63 (C)SUPERAVIT ACUMULADOS

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

**** P A S S I V O ****

    PASSIVO CIRCULANTE

        EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

            EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

                    18.859,62 (C)EMPRESTIMOS
18.859,62 (C)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

18.859,62 (C)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

        OBRIGACOES TRABALHISTAS
            OBRIGACOES TRABALHISTAS

                    2.522,00 (C)SALARIOS A PAGAR (028 PACIFICANDO)
                    7.486,00 (C)SALARIOS A PAGAR (527 FMAS-LA)
                    13.697,28 (C)SALARIOS A PAGAR (227)
                    51.764,64 (C)RESCISÕES A PAGAR (027) FMAS-PC
                    7.472,04 (C)RESCISÕES A PAGAR (028 PACIFICANDO)
                    3.590,83 (C)RESCISÕES A PAGAR (527) FMAS-LA

86.532,79 (C)OBRIGACOES TRABALHISTAS

            OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS
                    2.240,38 (C)FGTS A RECOLHER (027 FMAS-PC)
                    1.288,89 (C)FGTS A RECOLHER (028 PACIFICANDO)
                    1.162,69 (C)FGTS A RECOLHER (527 FMAS-LA)
                    2.696,30 (C)INSS A RECOLHER (027) FMAS-PC
                    2.069,11 (C)INSS A RECOLHER (028 PACIFICANDO)
                    2.210,00 (C)INSS A RECOLHER (527) FMAS-LA
                    3.418,18 (C)INSS A RECOLHER (227)
                    13.013,53 (C)INSS S/ A RECOLHER (227 DEFENSORIA)

28.099,08 (C)OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

114.631,87 (C)OBRIGACOES TRABALHISTAS

        OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
            IMPOSTOS Á RECOLHER

                    1.443,02 (C)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (027)FMAS/PC
                    616,52 (C)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (028 PACIF)
                    256,49 (C)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER-527 FMAS-LA
                    747,62 (C)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (227)
                    544,26 (C)PIS S/ FOLHA PAG A RECOLHER (027)FMAS PC
                    368,44 (C)PIS S/ FOLHA PAG A RECOLHER (028 PACIFIC
                    303,94 (C)PIS S/ FOLHA PAG A RECOLHER (527)FMAS-LA

4.280,29 (C)IMPOSTOS Á RECOLHER

            TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Á RECOLHER
                    120,00 (C)CONTR SINDICAL A RECOLHER (027)FMAS-PC
                    30,00 (C)CONTR SINDICAL A RECOLHER (527)FMAS-LA

150,00 (C)TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Á RECOLHER

4.430,29 (C)OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

137.921,78 (C)PASSIVO CIRCULANTE

    PATRIMONIO LIQUIDO
        SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS

            SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS

                    108.655,63 (C)SUPERAVIT ACUMULADOS

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

                    43.264,96 (C)RESULTADO P/ IMOBILIZACOES
151.920,59 (C)SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS

            RESULTADO ANUAL
                    232.690,90 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2006
                    159.990,54 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2007
                    481.656,28 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2008
                    225.695,80 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2009
                    80.138,15 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2010
                    223.198,41 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2011
                    109.186,83 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2012
                    91.258,73 (D)RESULTADO DE EXERCICIO 2013
                    1.400.968,96 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2014
                    323.826,35 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2015
                    386.074,82 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2016
                    649.915,23 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2017
                    245.138,89 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2018

1.691.248,81 (C)RESULTADO ANUAL

1.843.169,40 (C)SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS

1.843.169,40 (C)PATRIMONIO LIQUIDO

1.981.091,18 (C)**** P A S S I V O ****

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

                    43.264,96 (C)RESULTADO P/ IMOBILIZACOES
151.920,59 (C)SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS

            RESULTADO ANUAL
                    232.690,90 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2006
                    159.990,54 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2007
                    481.656,28 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2008
                    225.695,80 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2009
                    80.138,15 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2010
                    223.198,41 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2011
                    109.186,83 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2012
                    91.258,73 (D)RESULTADO DE EXERCICIO 2013
                    1.400.968,96 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2014
                    323.826,35 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2015
                    386.074,82 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2016
                    649.915,23 (D)RESULTADO DO EXERCICIO 2017
                    245.138,89 (C)RESULTADO DO EXERCICIO 2018

1.691.248,81 (C)RESULTADO ANUAL

1.843.169,40 (C)SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS

1.843.169,40 (C)PATRIMONIO LIQUIDO

1.981.091,18 (C)**** P A S S I V O ****

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

             Reconhecemos  a  exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade
do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente  técnico desde que reconhecidamente
operou com elementos, dados e comprovantes  fornecidos  pela  gerência  da  firma, que  se  responsabiliza
pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e 
sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Total do Ativo

Total do Passivo

Resultado do Exercício

1.981.091,18 (D)

1.981.091,18 (C)

0,00 (C)

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ODACYR VILLELA DE FREITAS

TC CRC: 1SP149196/O-9
Contador

________________________________________
DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO
CPF: 638.688.308/04
PRESIDENTE

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

             Reconhecemos  a  exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade
do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente  técnico desde que reconhecidamente
operou com elementos, dados e comprovantes  fornecidos  pela  gerência  da  firma, que  se  responsabiliza
pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e 
sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Total do Ativo

Total do Passivo

Resultado do Exercício

1.981.091,18 (D)

1.981.091,18 (C)

0,00 (C)

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ODACYR VILLELA DE FREITAS

TC CRC: 1SP149196/O-9
Contador

________________________________________
DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO
CPF: 638.688.308/04
PRESIDENTE

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

             Reconhecemos  a  exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade
do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente  técnico desde que reconhecidamente
operou com elementos, dados e comprovantes  fornecidos  pela  gerência  da  firma, que  se  responsabiliza
pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e 
sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Total do Ativo

Total do Passivo

Resultado do Exercício

1.981.091,18 (D)

1.981.091,18 (C)

0,00 (C)

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ODACYR VILLELA DE FREITAS

TC CRC: 1SP149196/O-9
Contador

________________________________________
DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO
CPF: 638.688.308/04
PRESIDENTE

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

             Reconhecemos  a  exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade
do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente  técnico desde que reconhecidamente
operou com elementos, dados e comprovantes  fornecidos  pela  gerência  da  firma, que  se  responsabiliza
pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e 
sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Total do Ativo

Total do Passivo

Resultado do Exercício

1.981.091,18 (D)

1.981.091,18 (C)

0,00 (C)

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ODACYR VILLELA DE FREITAS

TC CRC: 1SP149196/O-9
Contador

________________________________________
DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO
CPF: 638.688.308/04
PRESIDENTE

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

             Reconhecemos  a  exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade
do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente  técnico desde que reconhecidamente
operou com elementos, dados e comprovantes  fornecidos  pela  gerência  da  firma, que  se  responsabiliza
pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e 
sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Total do Ativo

Total do Passivo

Resultado do Exercício

1.981.091,18 (D)

1.981.091,18 (C)

0,00 (C)

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ODACYR VILLELA DE FREITAS

TC CRC: 1SP149196/O-9
Contador

________________________________________
DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO
CPF: 638.688.308/04
PRESIDENTE

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0005
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57

Janeiro a Dezembro de 2018

RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

Conta Analitica Saldo Atual

**** R E C E I T A S ****

    RECEITAS OPERACIONAIS

        RECEITAS

            CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

                    1.097.845,20 (C)FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027)
                    432.000,00 (C)FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028)
                    80.867,02 (C)DEFENSORIA PUBLICA (227)
                    746.200,00 (C)FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527)
                    20.262,16 (C)CONTRIBUICOES E DOACOES
                    16.800,00 (C)CONVENIO CAPEMISA SOCIAL
                    20.635,16 (C)ORGANIZACAO INTERNACIONAL (OIM)
                    41.440,51 (C)CONVENIO IBM

2.456.050,05 (C)CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

2.456.050,05 (C)RECEITAS

        RECEITAS FINANCEIRAS
            RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

                    3.666,07 (C)RENDIMENTO BB FIX C/C 43815-4
                    227,52 (C)RENDIMENTO FINANC. (042-FORTALECIMENTO)
                    23,52 (C)RENDIMENTO APLICACAO (044 FRONTEIRAS)
                    980,04 (C)REND APLIC CDB BB-33851-6
                    322,55 (C)REND APLIC CDB/RDB BB 69919-5
                    170,80 (C)REND APLIC. AUTOMATICA ITAU

5.390,50 (C)RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

5.390,50 (C)RECEITAS FINANCEIRAS

2.461.440,55 (C)RECEITAS OPERACIONAIS

    RESULTADOS NAO OPERACIONAIS
        RECEITAS NAO OPERACIONAIS

            RECEITAS DIVERSAS

                    2.402,94 (C)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
                    6.335,91 (C)VALE TRANSPORTE (027) FMAS-PC
                    5.932,75 (C)VALE TRANSPORTE (527) FMAS-LA
                    1.541,08 (C)CREDITO NF. PAULISTA
                    1.495,51 (C)VALE TRANSPORTE (028 PACIFICANDO)

17.708,19 (C)RECEITAS DIVERSAS

17.708,19 (C)RECEITAS NAO OPERACIONAIS

17.708,19 (C)RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

2.479.148,74 (C)**** R E C E I T A S ****

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE 02.450.677/0001-57
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**** R E C E I T A S ****

    RECEITAS OPERACIONAIS

        RECEITAS

            CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

                    1.097.845,20 (C)FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027)
                    432.000,00 (C)FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028)
                    80.867,02 (C)DEFENSORIA PUBLICA (227)
                    746.200,00 (C)FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527)
                    20.262,16 (C)CONTRIBUICOES E DOACOES
                    16.800,00 (C)CONVENIO CAPEMISA SOCIAL
                    20.635,16 (C)ORGANIZACAO INTERNACIONAL (OIM)
                    41.440,51 (C)CONVENIO IBM

2.456.050,05 (C)CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

2.456.050,05 (C)RECEITAS

        RECEITAS FINANCEIRAS
            RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

                    3.666,07 (C)RENDIMENTO BB FIX C/C 43815-4
                    227,52 (C)RENDIMENTO FINANC. (042-FORTALECIMENTO)
                    23,52 (C)RENDIMENTO APLICACAO (044 FRONTEIRAS)
                    980,04 (C)REND APLIC CDB BB-33851-6
                    322,55 (C)REND APLIC CDB/RDB BB 69919-5
                    170,80 (C)REND APLIC. AUTOMATICA ITAU

5.390,50 (C)RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

5.390,50 (C)RECEITAS FINANCEIRAS

2.461.440,55 (C)RECEITAS OPERACIONAIS

    RESULTADOS NAO OPERACIONAIS
        RECEITAS NAO OPERACIONAIS

            RECEITAS DIVERSAS

                    2.402,94 (C)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
                    6.335,91 (C)VALE TRANSPORTE (027) FMAS-PC
                    5.932,75 (C)VALE TRANSPORTE (527) FMAS-LA
                    1.541,08 (C)CREDITO NF. PAULISTA
                    1.495,51 (C)VALE TRANSPORTE (028 PACIFICANDO)

17.708,19 (C)RECEITAS DIVERSAS

17.708,19 (C)RECEITAS NAO OPERACIONAIS

17.708,19 (C)RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

2.479.148,74 (C)**** R E C E I T A S ****

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0001
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**** CUSTOS/DESPESAS ****

    DESPESAS OPERACIONAIS

        DESPESA DIRETA COM PESSOAL

            DESPESA COM PESSOAL

                    470.065,95 (D)SALARIOS (027) FMAS-PC
                    209.265,20 (D)SALARIOS (028 PACIFICANDO)
                    232.420,37 (D)SALARIOS (527) FMAS-LA
                    6.113,97 (D)BIENIO (027) FMAS-PC
                    781,97 (D)BIENIO (028 PACIFICANDO)
                    3.407,60 (D)AUXILIO CRECHE (027) FMAS-PC
                    59.214,24 (D)HONORARIOS AUTONOMOS (227 DEFENSORIA)
                    35.726,16 (D)HONORARIOS AUTONOMOS
                    2.960,00 (D)AUXILIO CRECHE (527) FMAS LA
                    109.778,57 (D)FERIAS (027) FMAS-PC
                    38.166,00 (D)FERIAS (028 PACIFICANDO)
                    57.307,92 (D)FERIAS (527) FMAS-LA
                    5.143,82 (D)BIENIO (527) FMAS-LA
                    43.866,25 (D)13° SALARIO (027 FMAS-PC)
                    18.256,91 (D)13° SALARIO (028 PACIFICANDO)
                    28.384,62 (D)13° SALARIO (527 FMAS-LA)
                    58.078,82 (D)AVISO PREVIO (027) FMAS-PC
                    1.875,61 (D)AVISO PREVIO (028 PACIFICANDO)
                    38.589,84 (D)AVISO PREVIO (527) FMAS-LA
                    9.915,67 (D)BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIO (A)
                    3.536,20 (D)INDENIZACOES (027) FMAS-PC
                    5.014,74 (D)INDENIZACOES (028 PACIFICANDO)
                    1.894,59 (D)INDENIZACOES (527) FMAS-LA

1.439.765,02 (D)DESPESA COM PESSOAL

            ENCARGO SOCIAL
                    41.698,45 (D)FGTS (027) FMAS-PC
                    17.709,87 (D)FGTS (028 PACIFICANDO)
                    20.506,18 (D)FGTS (527) FMAS-LA
                    79.910,08 (D)GRRF (027) FMAS-PC
                    13.963,63 (D)GRRF (028 PACIFICANDO)
                    73.845,10 (D)GRRF (527) FMAS-LA
                    6.187,38 (D)PIS S/ FOLHA (027) FMAS-PC
                    2.388,61 (D)PIS S/ FOLHA (028 PACIFICANDO)
                    3.237,80 (D)PIS S/ FOLHA (527) FMAS-LA

259.447,10 (D)ENCARGO SOCIAL

1.699.212,12 (D)DESPESA DIRETA COM PESSOAL

        DESPESAS ADMINISTRATIVAS
            DESPESAS ADMINSTR.GERAIS

                    1.306,04 (D)AGUA E ESGOTO
                    9.052,00 (D)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
                    32.277,00 (D)DESP C/VIAGENS E ESTADIAS
                    342,50 (D)CORREIOS E TELÉGRAFOS
                    3.790,00 (D)DESPESAS COM INFORMATICA
                    5.003,29 (D)ENERGIA ELETRICA
                    7.587,53 (D)ESTAGIARIOS
                    939,11 (D)BENS DE VALORES IRRELEVANTES
                    5.083,21 (D)MATERIAL DE EXPEDIENTE
                    164,53 (D)LANCHES E REFEICOES
                    1.096,50 (D)MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS
                    11.675,80 (D)MAN CONSERV DE INSTALACOES
                    2.413,92 (D)MAN CONSERV DE VEICULOS
                    22.823,94 (D)MATERIAIS DE LIMPEZA

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0002
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                    31.123,62 (D)MATERIAL DE ESCRITORIO
                    126,14 (D)EMBALAGENS
                    1.096,00 (D)PROPAGANDA E ANUNCIOS
                    180,00 (D)TAXAS E EMOLUMENTOS
                    42.640,61 (D)TELEFONE/FAX
                    59.879,12 (D)VALE-REFEICAO
                    88.770,30 (D)VALE-TRANSPORTE
                    21,50 (D)XEROX E ENCARDENACOES
                    1.980,00 (D)EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL
                    3.866,39 (D)SEGURO
                    55.782,64 (D)HONORARIOS CONTABEIS
                    361,58 (D)ESTACIONAMENTO E PEDAGIO
                    214,43 (D)CARTORIO
                    38.368,27 (D)ALIMENTACAO
                    4.447,11 (D)MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO
                    477,48 (D)CONSUMO DE AGUA
                    25.936,08 (D)MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
                    43.936,47 (D)CONDUCAO E TRANSPORTE
                    3.678,00 (D)GAS DE COZINHA
                    7.136,11 (D)DESPESAS C/ INTERNET
                    222,07 (D)IPVA / LICENCIAMENTO/DPVAT

513.799,29 (D)DESPESAS ADMINSTR.GERAIS

            SERVICOS PRESTADOS
                    50,00 (D)SERVICOS PRESTADOS P.F.

50,00 (D)SERVICOS PRESTADOS

513.849,29 (D)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

        DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS
            DESPESAS FINANCEIRAS

                    33,57 (D)MULTA E JUROS
                    1.428,88 (D)DESPESA BANCARIA
                    27,50 (D)IR S/ APLICAÇÃO

1.489,95 (D)DESPESAS FINANCEIRAS

1.489,95 (D)DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS

        REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO
            REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO

                    95,73 (D)REEMBOLSO FMAS (027 E 527)
                    19.362,76 (D)REEMBOLSO - (042 E 044)

19.458,49 (D)REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO

19.458,49 (D)REVERSÃO DE RECEITAS E CONVENIO

2.234.009,85 (D)DESPESAS OPERACIONAIS

2.234.009,85 (D)**** CUSTOS/DESPESAS ****

Superávit ou Déficit 245.138,89 (C)
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Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018, 
conforme documentação apresentada.

Superávit ou Déficit 245.138,89 (C)

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ODACYR VILLELA DE FREITAS

TC CRC: 1SP149196/O-9
Contador

________________________________________
DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO
CPF: 638.688.308/04
PRESIDENTE

Data de Emissão: 31/12/2018 Folha: 0004



www.guarulhoshoje.com.br Geral 13quarta-feira, 24 de abril de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS  2018 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DA MULHER, INFANCIA E DA 

JUVENTUDE 02.450.677/0001-57. 
 
1 – CONTEXTO OPERACIONAL: 
NOTA 01 – Objetivo Constantes de seu Estatuto. 
 
A Associação Brasileira de Defesa da Mulher, Infância e da Juventude Tem por 
Finalidade:  
1 – Proteger e defender os direitos da mulher, da família, da maternidade, da 
infância, da adolescência e da velhice; 
2  –  Combater e denunciar os casos de violência em todos os âmbitos de 
convivência humana, em especial a exploração infanto – juvenil nas suas mais 
diversas modalidades, empreendendo a busca da responsabilização e punição, 
de quem os violenta, abusa ou explora;   
3 – Mobilizar a Sociedade para denunciar casos de qualquer natureza, 
inclusive representando os seus assistidos sem juízo ou fora deste; 
4  – Desenvolver programas de capacitação para geração de ocupação e renda 
para mulheres advindas de famílias de baixa renda e/ou de risco social;   
5 – Prestar serviços assistenciais implementando atendimento direto a 
adolescentes inseridos na medida sócio educacionais previstas pelo ECA. 
 
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 
NOTA 02  
 
A demonstração financeira em seus aspectos mais relevantes foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis de acordo com a Lei n° 
9.790/99, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos, e no que se aplica, em conformidade com as 
disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade das Entidades 
de Fins Filantrópicos, observando os Princípios fundamentais de Contabilidade 
em sua elaboração e adotando os conceitos, conteúdos e estruturas bem como 
a nomenclatura das demonstrações contábeis estabelecidos através da 
Resolução CFC n° 686/90.  
 
3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
NOTA 03:  
 
A – Apuração do Resultado:  
O resultado e apuração pelo regime de competência. 
 
B – Segregação de Prazos: 
Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com prazo de até 360 dias são 
demonstrados como circulante. 
 
C – Estoques: 
Não possui estoque. 
 
 
NOTA 04: 
 
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata; estão demonstrados pelo Custo de 
aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data 
do balanço. 
 

NOTA 05:  
 
Os critérios utilizados para apuração das Receitas, Despesas, Gratuidades, 
Doações e Subvenções, Contribuições e Aplicações de Recursos, estão em 
conformidade com a NBC T – 10.19. 
 

 
NOTA 06: 
 
Os recursos provenientes de doações foram aplicados nas finalidades e que 
estavam vinculados. Os recursos provenientes de Convênios com Entidades 
Privadas e/ou Públicas, foram aplicados em Programas desenvolvidos pela 
ASBRAD. Os Atendimentos Gratuitos descritos nos Demonstrativos de 
Serviços Prestados referem – se a proteger os direitos da mulher, da família, 
da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice e demais descritos 
na NOTA 1. 
 
a) Pessoa Física: R$ 20.262,16 (vinte mil duzentos e sessenta e dois reais e 
dezesseis centavos); 
b) Pessoa Jurídica: R$ 41.440,51 (quarenta e um mil quatrocentos e quarenta 
reais e cinquenta e um centavos); 
c) Convênios Público:  R$. 2.394.347,38 (dois milhões trezentos e noventa e 
quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos); 
d) Receitas financeiras: R$ 5.390,50 (cinco mil trezentos e noventa reais e 
cinquenta centavos); 
e) Receitas não operacionais: R$ 17.708,19 (dezessete mil setecentos e oito 
reais e dezenove centavos). 
 
 
NOTA 07:  
 
R$. 2.479.148,74 (dois milhões quatrocentos e setenta e nove mil cento e 
quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). 
 
NOTA 08: 
 
Os recursos provenientes de doações foram aplicados nas finalidades e que 
estavam vinculados. Os recursos provenientes de Convênios com Entidades 
Privadas e/ou Públicas foram aplicados em Programas desenvolvidos pela 
ASBRAD. Os Atendimentos Gratuitos descritos nos Demonstrativos de 
Serviços Prestados referem – se a proteger os direitos da mulher, da família, 
da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice e demais descritos 
na NOTA 1. 
 
NOTA 09:  
 
As Receitas e Despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da 
Oportunidade e da Competência. 
As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em 
contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, 
inclusive as arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizadas no 
patrimônio social. 
As receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou 
investimento são registradas mediante documento hábil. 

NOTAS EXPLICATIVAS  2018 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DA MULHER, INFANCIA E DA 

JUVENTUDE 02.450.677/0001-57. 
 
1 – CONTEXTO OPERACIONAL: 
NOTA 01 – Objetivo Constantes de seu Estatuto. 
 
A Associação Brasileira de Defesa da Mulher, Infância e da Juventude Tem por 
Finalidade:  
1 – Proteger e defender os direitos da mulher, da família, da maternidade, da 
infância, da adolescência e da velhice; 
2  –  Combater e denunciar os casos de violência em todos os âmbitos de 
convivência humana, em especial a exploração infanto – juvenil nas suas mais 
diversas modalidades, empreendendo a busca da responsabilização e punição, 
de quem os violenta, abusa ou explora;   
3 – Mobilizar a Sociedade para denunciar casos de qualquer natureza, 
inclusive representando os seus assistidos sem juízo ou fora deste; 
4  – Desenvolver programas de capacitação para geração de ocupação e renda 
para mulheres advindas de famílias de baixa renda e/ou de risco social;   
5 – Prestar serviços assistenciais implementando atendimento direto a 
adolescentes inseridos na medida sócio educacionais previstas pelo ECA. 
 
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 
NOTA 02  
 
A demonstração financeira em seus aspectos mais relevantes foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis de acordo com a Lei n° 
9.790/99, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos, e no que se aplica, em conformidade com as 
disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade das Entidades 
de Fins Filantrópicos, observando os Princípios fundamentais de Contabilidade 
em sua elaboração e adotando os conceitos, conteúdos e estruturas bem como 
a nomenclatura das demonstrações contábeis estabelecidos através da 
Resolução CFC n° 686/90.  
 
3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
NOTA 03:  
 
A – Apuração do Resultado:  
O resultado e apuração pelo regime de competência. 
 
B – Segregação de Prazos: 
Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com prazo de até 360 dias são 
demonstrados como circulante. 
 
C – Estoques: 
Não possui estoque. 
 
 
NOTA 04: 
 
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata; estão demonstrados pelo Custo de 
aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data 
do balanço. 
 
NOTA 05:  
 
Os critérios utilizados para apuração das Receitas, Despesas, Gratuidades, 
Doações e Subvenções, Contribuições e Aplicações de Recursos, estão em 
conformidade com a NBC T – 10.19. 
 

 
NOTA 06: 
 
Os recursos provenientes de doações foram aplicados nas finalidades e que 
estavam vinculados. Os recursos provenientes de Convênios com Entidades 
Privadas e/ou Públicas, foram aplicados em Programas desenvolvidos pela 
ASBRAD. Os Atendimentos Gratuitos descritos nos Demonstrativos de 
Serviços Prestados referem – se a proteger os direitos da mulher, da família, 
da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice e demais descritos 
na NOTA 1. 
 
a) Pessoa Física: R$ 20.262,16 (vinte mil duzentos e sessenta e dois reais e 
dezesseis centavos); 
b) Pessoa Jurídica: R$ 41.440,51 (quarenta e um mil quatrocentos e quarenta 
reais e cinquenta e um centavos); 
c) Convênios Público:  R$. 2.394.347,38 (dois milhões trezentos e noventa e 
quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos); 
d) Receitas financeiras: R$ 5.390,50 (cinco mil trezentos e noventa reais e 
cinquenta centavos); 
e) Receitas não operacionais: R$ 17.708,19 (dezessete mil setecentos e oito 
reais e dezenove centavos). 
 
 
NOTA 07:  
 
R$. 2.479.148,74 (dois milhões quatrocentos e setenta e nove mil cento e 
quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). 
 
NOTA 08: 
 
Os recursos provenientes de doações foram aplicados nas finalidades e que 
estavam vinculados. Os recursos provenientes de Convênios com Entidades 
Privadas e/ou Públicas foram aplicados em Programas desenvolvidos pela 
ASBRAD. Os Atendimentos Gratuitos descritos nos Demonstrativos de 
Serviços Prestados referem – se a proteger os direitos da mulher, da família, 
da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice e demais descritos 
na NOTA 1. 
 
NOTA 09:  
 
As Receitas e Despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da 
Oportunidade e da Competência. 
As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em 
contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, 
inclusive as arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizadas no 
patrimônio social. 
As receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou 
investimento são registradas mediante documento hábil. 

Os registros contábeis evidenciam as contas de receitas e despesas, superávit 
ou déficit, de forma segregada, sendo todas as contas identificáveis pela área 
de atuação da entidade. 
As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação 
específica, mediante constituição ou não de fundos, são registradas em contas 
próprias segregadas das demais contas da entidade. 
O valor do superávit ou déficit do exercício será registrado na conta Superávit 
ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos 
associados e após a sua aprovação, será transferido para a conta Patrimônio 
Social. 
 
NOTA 10: 
 
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = 0,00. A isenção das contribuições 
previdenciárias (parte patronal) relativas ao INSS é mantida através de Ato 
Declaratório, expedido pela Previdência Social, em conformidade com os 
artigos 206 a 210 do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999. 
b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R$. 0,00 
c) Contribuição sobre o Lucro Liquido (CSLL) = R$. 0,00 
 
 
Receita Anual: R$. 2.479.148,74 
Percentual de Receita que é de origem pública – Federal, Estadual e/ou 
Municipal (convênios, subvenção, etc.).: Convenio Público 96.,58 %;  
Termo de Parceria   1,67 %; 
Doações 0,82 %; 
Receitas Financeiras 0,22% e  
Receitas não Operacionais 0,71%. 
 
NOTA 11 
 
Em cumprimento a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, a entidade deixou 
de apresentar o Relatório de Auditoria Independente, devido sua receita bruta 
anual auferida foi inferior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006.  
 
Classificação da Entidade: Entidade Filantrópica, Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais. 
 
 
DADOS DO CONTABILISTA. 
 
CPF: 076.873.448-71 
Nome: Odacyr Villela de Freitas 
N° de Registro no CRC: TC 1SP149196/O-9 

Os registros contábeis evidenciam as contas de receitas e despesas, superávit 
ou déficit, de forma segregada, sendo todas as contas identificáveis pela área 
de atuação da entidade. 
As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação 
específica, mediante constituição ou não de fundos, são registradas em contas 
próprias segregadas das demais contas da entidade. 
O valor do superávit ou déficit do exercício será registrado na conta Superávit 
ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos 
associados e após a sua aprovação, será transferido para a conta Patrimônio 
Social. 
 
NOTA 10: 
 
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = 0,00. A isenção das contribuições 
previdenciárias (parte patronal) relativas ao INSS é mantida através de Ato 
Declaratório, expedido pela Previdência Social, em conformidade com os 
artigos 206 a 210 do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999. 
b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R$. 0,00 
c) Contribuição sobre o Lucro Liquido (CSLL) = R$. 0,00 
 
 
Receita Anual: R$. 2.479.148,74 
Percentual de Receita que é de origem pública – Federal, Estadual e/ou 
Municipal (convênios, subvenção, etc.).: Convenio Público 96.,58 %;  
Termo de Parceria   1,67 %; 
Doações 0,82 %; 
Receitas Financeiras 0,22% e  
Receitas não Operacionais 0,71%. 
 
NOTA 11 
 
Em cumprimento a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, a entidade deixou 
de apresentar o Relatório de Auditoria Independente, devido sua receita bruta 
anual auferida foi inferior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006.  
 
Classificação da Entidade: Entidade Filantrópica, Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais. 
 
 
DADOS DO CONTABILISTA. 
 
CPF: 076.873.448-71 
Nome: Odacyr Villela de Freitas 
N° de Registro no CRC: TC 1SP149196/O-9 

Avançou em março a 
taxa de desemprego na 
Região Metropolitana 
de São Paulo, revelaram 
nesta terça-feira, 23, a 
Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados 
(Seade) e o Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Econômicos 
(Dieese). 

A taxa passou de 15,5% 
em fevereiro para 16,1% no 
mês passado, atingindo um 
contingente estimado de 
1,772 milhão de pessoas, 61 
mil acima do mês anterior.

“Este resultado decorreu 
da redução do nível de 
ocupação, com elimina-
ção de 91 mil postos de 
trabalho (-1,0%), movimen-
to atenuado pela saída 
de 30 mil pessoas (-0,3%) 
da População Economica-
mente Ativa”, explicam as 
entidades em nota.

Na composição do dado, 
o desemprego aberto - 
pessoas que procuraram 

trabalho nos últimos 30 
dias e não exerceram 
nenhum trabalho nos últi-
mos sete dias anteriores à 
entrevista - foi atribuído a 
13,5% em março, de 12,8% 
em fevereiro, enquanto o 
desemprego oculto - pes-
soas cuja situação de de-
semprego está oculta pelo 

trabalho precário (bico) ou 
pelo desalento - passou 
de 2,7% para 2,6%.

O total de ocupados 
é estimado em 9,234 
milhões de pessoas. Por 
setores, houve incremento 
de 51 mil vagas na indús-
tria (3,7%), mas fechamen-
to de vagas na Construção 

(15 mil ou 2,8%), Comércio 
(17 mil ou 1,0%) e Serviços 
(92 mil ou 1,6%).

Já em relação à renda, 
o rendimento médio real 
dos ocupados cresceu 
0,3%, enquanto a dos 
assalariados avançou 1,0%, 
estimados em R$ 2.091 e 
R$ 2.174, respectivamente.

Desemprego na Região Metropolitana 
de São Paulo sobe a 16,1% em março O vice-governador e se-

cretário de Governo, Rodri-
go Garcia, o secretário de 
Turismo, Vinicius Lummertz, 
e o secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, anunciaram nesta 
terça-feira (23) dois novos 
voos da Passaredo Linhas 
Aéreas para as cidades de 
São Carlos e Votuporanga, 
no interior paulista.

“O interior de São Paulo é 
o segundo maior mercado 
consumidor do Brasil e nós 
sabemos de sua força para 
a economia”, ressaltou o 
Vice-Governador. “Estamos 
justamente resgatando 
a força do interior no 
contexto da economia e do 
turismo em nível nacional. 
Estamos dando um passo 
para o futuro”, completou 
Rodrigo Garcia.

A ampliação da malha aé-
rea no Estado é resultado 
do programa “São Paulo 
Pra Todos”, que reduziu 
o imposto da alíquota co-
brada sobre o querosene 
de aviação de 25% para 
12%. Como contrapartida, 

as companhias aéreas 
passarão a oferecer mais 
voos a partir de diversos 
aeroportos paulistas.

Recentemente, foram 
contemplados os municí-
pios de Araraquara, Barre-
tos, Franca e Guarujá. Com 
saídas de Ribeirão Preto e 
seis decolagens semanais, 
os voos para São Carlos e 
Votuporanga serão opera-
dos pelas aeronaves ATR 
72-500, com capacidade 
para até 68 passageiros.

As operações terão início 
no segundo semestre de 
2019. Desde esta segunda-
-feira (22), a Passaredo 
iniciou novos voos a partir 
de Ribeirão Preto com des-
tino a Goiânia, em Goiás, 
e Uberlândia, em Minas 
Gerais.

Já a partir de 7 de junho, 
a empresa terá novos voos 
de Ribeirão Preto para 
Curitiba, no Paraná. Em 8 
de agosto a companhia 
retomará voos entre São 
José do Rio Preto, no inte-
rior paulista, e Brasília, no 
Distrito Federal.

Governo de São Paulo anuncia novos 
voos para São Carlos e Votuporanga
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Noivo: JOSÉ DONIZETE MENDES 
DOS SANTOS Profi ssão: cobrador 
Estado Civil: divorciado Naturali-
dade: PEREIRA BARRETO UF: SP 
Data-Nascimento: 18/07/1958 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: TEODORO JOSÉ 
DOS SANTOS Mãe: LAUDELINA 
MENDES DOS SANTOS 
Noiva: MARIA CESSI DO NASCI-
MENTO Profi ssão: cobradora Estado 
Civil: divorciada Naturalidade: SITIO 
DOS MOREIRAS UF: PE Data-Nas-
cimento: 15/07/1968 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: FRANCISCO JOSÉ DO NASCI-
MENTO Mãe: ALMERINDA MARIA 
DO NASCIMENTO

Noivo: ELIAS ALVES DA SILVA 
Profi ssão: ajudante de obra Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: DOIS 
RIACHOS UF: AL Data-Nascimento: 
12/06/1983 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
AGRIPINO ALVES SILVA Mãe: MA-
RINA ALVES DA SILVA 
Noiva: MARÍLIA SANTOS DA SIL-
VA Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
27/09/1984 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ANDRÉ LUIZ DA SILVA Mãe: MARIA 
SANTOS REIS DA SILVA

Noivo: MANOEL DE LIMA QUA-
RESMA Profi ssão: montador Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: TA-
CAIMBÓ UF: PE Data-Nascimento: 
11/07/1952 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOÃO QUARESMA DE LIMA Mãe: 
SEBASTIANA FRANCISCA DE LIMA 
Noiva: NUBIA ROSA DOS SANTOS 
Profi ssão: auxiliar de limpeza Estado 
Civil: solteira Naturalidade: ITAJUÍPE 
UF: BA Data-Nascimento: 21/09/1971 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: DOMINGOS 
BRAZ LOURENÇO DOS SANTOS 
Mãe: MARIA SILVINA ROSA

Noivo: EDERALDO EMÍDIO DE 
SOUZA Profi ssão: cozinheiro Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: CO-
LÔNIA LEOPOLDINA UF: AL Data-
-Nascimento: 04/02/1958 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ ALFREDO DE 
SOUZA Mãe: MARIA DO CARMO 
BERNARDINA DE SOUZA 
Noiva: DIANA DE SANTANA MO-
REIRA Profi ssão: do lar Estado Ci-
vil: divorciada Naturalidade: TOMAR 
DO GERU UF: SE Data-Nascimento: 
25/01/1975 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
EDMUNDO MOREIRA DOS SAN-
TOS Mãe: RITA DE JESUS SANTA-
NA

Noivo: JHONATAN ARAUJO BA-
TISTA Profi ssão: conferente Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
30/03/1998 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOÃO GOMES BATISTA Mãe: ELIA-
NE FATIMA DE ARAUJO CORREA 
Noiva: NICOLY KAWANE ANDRA-
DE ALVES Profi ssão: do lar Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
08/03/2001 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
LUCIANO ALVES Mãe: MARIANA 
ANDRADE LIMA

Noivo: DENER CAVALCANTE PAU-
LINO Profi ssão: instalador de som 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimen-
to: 01/06/1998 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOÃO PAULINO NETO Mãe: LUCI-
CLEIDE CAVALCANTE PAULINO 
Noiva: SACHILA OLIVEIRA ROCHA 
Profi ssão: auxiliar de enfermagem 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 07/04/1998 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: ALEXANDRE ROCHA COELHO 
Mãe: CRISTIANE APARECIDA DE 
OLIVEIRA SILVA

Noivo: THOMAZ FERNANDES PRO-
TOMARTI GAMALIER Profi ssão: 
motorista Estado Civil: divorciado 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 07/03/1982 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ABEL PROTOMARTI 
GAMALIER FILHO Mãe: CLAUDECI 
FERNANDES DE MACEDO 
Noiva: LEIDIANE OLIVEIRA LIMA Pro-
fi ssão: do lar Estado Civil: solteira Na-
turalidade: SANTA ISABEL DO PARÁ 
UF: PA Data-Nascimento: 18/05/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: RAIMUNDO NONATO 
DO NASCIMENTO LIMA Mãe: LUCILE-
NE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Noivo: CLEISSON RODRIGUES 
MARTINS Profi ssão: motorista Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO FRAN-
CISCO UF: MG Data-Nascimento: 
31/01/1994 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: MANOEL 
GILSON VIEIRA MARTINS Mãe: NELI-
TA ALVES RODRIGUES MARTINS 
Noiva: KARINA RIBEIRO SILVA Profi s-
são: auxiliar de propaganda de mark Es-
tado Civil: solteira Naturalidade: PIATÃ 
UF: BA Data-Nascimento: 04/01/1999 
Endereço: Jardim Nicea, Itaquaquece-
tuba, SP Filiação - Pai: GILMAR SILVA 
Mãe: MARIELCE RIBEIRO FERREIRA 
SILVA

Noivo: RAFAEL GARCIA Profi ssão: 
montador Estado Civil: solteiro Naturali-
dade: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 09/06/1985 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
OSVALDO GARCIA Mãe: ISABEL JE-
SUINO GARCIA 
Noiva: ANGÉLICA MARIA DIAS 
ARAÚJO Profi ssão: operadora de cai-
xa Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 17/11/1990 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
APARECIDO DE ARAÚJO Mãe: MAU-
RISA DIAS ARAÚJO

Noivo: KAIO NATAN GOMES SOA-
RES Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 11/09/1999 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: EDUARDO CARLOS 
SOARES Mãe: RITA GOMES MENINO 
Noiva: GLÓRIA CAMILLY PEREIRA 
DE OLIVEIRA Profi ssão: do lar Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
20/01/2003 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: RE-
NATA PEREIRA DE OLIVEIRA

Noivo: EDIELSON PEREIRA DA SIL-
VA Profi ssão: pintor Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 20/10/1991 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOSÉ GENIVAL FRANCIS-
CO DA SILVA Mãe: ELIANE PEREIRA 
DANTAS 
Noiva: JARINA ALENCAR SILVA Pro-
fi ssão: copeira hospitalar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: EMBU UF: SP 
Data-Nascimento: 24/02/1988 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOILSON BATISTA DA 
SILVA Mãe: MARLENE DA ROCHA 
ALENCAR SILVA

Noivo: LÉANDRO MENDES NOVAES 
Profi ssão: auxiliar de almoxarifado Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: BARRA 
DO CHOÇA UF: BA Data-Nascimento: 
01/08/1988 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: DJALMA 
DUTRA GOMES NOVAES Mãe: VILMA 
DE NOVAIS MENDES 
Noiva: FLAVIANA BARRETO NO-
GUEIRA Profi ssão: atendente de 
lanchonete Estado Civil: solteira Na-
turalidade: CAMPO GRANDE UF: MS 
Data-Nascimento: 27/04/1991 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOEL NOGUEIRA PEREI-
RA Mãe: SILVIA ANTONIA BARRETO 
PEREIRA

Noivo: ALEXANDRE GOMES DE 
SOUSA Profi ssão: agente de proteção 
Estado Civil: divorciado Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 27/05/1984 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ALOISIO GOMES DE SOUSA Mãe: 
MARIA ILDA PEREIRA DE SOUSA 
GOMES 
Noiva: ALINE PIERINA DE LIMA 
PADOVANI Profi ssão: assistente de 
expedição Estado Civil: solteira Natu-
ralidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 28/01/1993 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: ALVARO PADOVANI Mãe: 
MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA

Noivo: GUSTAVO DE PAIVA COSTA 
Profi ssão: conferente Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 03/02/1994 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: SEBASTIÃO MARTINS 
COSTA Mãe: MARIA DO CARMO DE 
PAIVA COSTA 
Noiva: KAREN CECÍLIA DE OLIVEI-
RA COUTINHO Profi ssão: operadora 
de telemarketing Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 06/06/1996 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ROBERTO DIAS COU-
TINHO Mãe: MAGDA OLIVEIRA DE 
SENA

Noivo: JOÃO VINÍCIUS DE OLIVEIRA 
LIMA Profi ssão: marceneiro Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 11/01/1988 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOÃO FERREI-
RA LIMA Mãe: CLEONICE MARIA DE 
OLIVEIRA 
Noiva: DAIANE DE LIMA SANTOS 
Profi ssão: auxiliar de serviços gerais 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
FÁTIMA DO SUL UF: MS Data-Nas-
cimento: 18/04/1989 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JORGE JOSÉ DOS SANTOS 
Mãe: MARLI ANDRADE DE LIMA SAN-
TOS

Noivo: AGEU DA SILVEIRA Profi ssão: 
gerente industrial Estado Civil: divor-
ciado Naturalidade: MENDES UF: RJ 
Data-Nascimento: 04/01/1964 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ABEL DA SILVEIRA Mãe: 
MARIA DA GLORIA SILVEIRA 
Noiva: CÁSSIA ALVES DOS SANTOS 
Profi ssão: professora Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 07/07/1978 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: LOURIVAL ALVES 
DOS SANTOS Mãe: EURIDES DA 
SILVA

Noivo: ADEMILTON DOS SANTOS 
COSTA Profi ssão: servidor público 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
EUCLIDES DA CUNHA UF: BA Data-
-Nascimento: 09/04/1975 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: LOURIVAL CANJARANO DA 
COSTA Mãe: ERIDAN DOS SANTOS 
COSTA 
Noiva: SIMONE SILVA ALVES Pro-
fi ssão: gerente de loja Estado Civil: 
solteira Naturalidade: JEQUIÉ UF: BA 
Data-Nascimento: 14/05/1984 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: Mãe: IRACY SILVA ALVES

Noivo: FELIPE GUSTAVO ANDRIO-
LO Profi ssão: engenheiro Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 28/04/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: CLAUDIO LUIZ 
ANDRIOLO Mãe: ANGELA MARIA DA 
SILVA ANDRIOLO 
Noiva: DANIELE CONCEIÇÃO BAR-
ROS DA SILVA Profi ssão: psicologa 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
07/12/1989 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
MARIA LUCIA BARROS DA SILVA

Noivo: PAULO HENRIQUE FEITOSA 
ALBUQUERQUE Profi ssão: motoris-
ta Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 13/05/1992 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
AGIMIRO LOPES DE ALBUQUERQUE 
Mãe: MARIA HELENI FEITOSA ALBU-
QUERQUE 
Noiva: THAÍS DE SOUZA LEMOS 
Profi ssão: vendedora Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 17/09/1994 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MARCOS PEREIRA DE 
LEMOS Mãe: ESPEDITA MARIA DE 
SOUZA LEMOS

Noivo: PAULO LEAL CAMPOS Pro-
fi ssão: comerciante Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: JORDÂNIA UF: 
MG Data-Nascimento: 08/01/1972 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: WILSON PEREIRA 
CAMPOS Mãe: CARLITA VIEIRA LEAL 
Noivo: GLEIDSON RAMOS OLIVEI-
RA Profi ssão: comerciante Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: TERESINA 
UF: PI Data-Nascimento: 15/05/1978 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ISRAEL NOBRE 
DE OLIVEIRA Mãe: MARIA DAS GRA-
ÇAS RAMOS OLIVEIRA

Noivo: JOSÉ LUIS MIRANDA DE 
FARIAS JÚNIOR Profi ssão: consul-
tor comercial Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 20/04/1995 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ LUIS MIRANDA 
DE FARIAS Mãe: ERICA GOMES DA 
SILVA 
Noiva: THAMIRES DOS SANTOS SIL-
VA Profi ssão: do lar Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 08/01/1994 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: FRANCISCO FERREIRA 
DA SILVA Mãe: MARCIA JANE BATIS-
TA DOS SANTOS

Noivo: JONNHY WILLIANS NOGUEI-
RA DUARTE Profi ssão: auxiliar de 
administrativo Estado Civil: solteiro Na-
turalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 14/09/2000 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: RONALDO LIMA DUARTE 
Mãe: ADRIANA NOGUEIRA DUARTE 
Noiva: ADRIANA NETA AMARAL 
Profi ssão: recepcionista Estado Civil: 
divorciada Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 21/05/1985 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: IVONALDO 
DOS SANTOS AMARAL Mãe: MARIA 
VITORIA NETA AMARAL

Noivo: JOSÉ LUCAS ALVES DA SIL-
VA Profi ssão: repositor Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: APODI UF: 
RN Data-Nascimento: 23/11/1986 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: FRANCISCO LUCAS 
DA SILVA Mãe: IRACEMA ALVES DA 
SILVA 
Noiva: LEIDIANE APARECIDA DOS 
SANTOS OLIVEIRA Profi ssão: auxiliar 
geral Estado Civil: solteira Naturalida-
de: SÃO PAULO UF: SP Data-Nasci-
mento: 05/09/1988 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ELIAS SILVA OLIVEIRA Mãe: 
VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Noivo: ADRIANO TÔRRES BARRE-
TO Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
25/05/1992 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÃO 
BATISTA BARRETO Mãe: GISELMA 
SILVA TÔRRES BARRETO 
Noiva: FRANCIELLE GOMES DOS 
SANTOS Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 12/08/1999 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSE GOMES DOS 
SANTOS NETO Mãe: ROSEANY LEI-
TE LEANDRO

Noivo: PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DA 
ROCHA Profi ssão: segurança Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
13/12/1972 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÉL 
OLIVEIRA DA ROCHA Mãe: MARIA DE 
LOURDES VICENTE DA ROCHA 
Noiva: MARIA MADALENA RIBEIRO 
Profi ssão: do lar Estado Civil: divorcia-
da Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 18/06/1971 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: CARMO CAMILO RIBEI-
RO Mãe: MARIA SERAFINA RIBEIRO

Noivo: EDSON SANTOS DE JESUS 
FILHO Profi ssão: operador de caixa 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SALVADOR UF: BA Data-Nascimento: 
15/04/1986 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ED-
SON SANTOS DE JESUS Mãe: EDIL-
ZA NASCIMENTO SOUZA DE JESUS 
Noiva: CILMARA DE AZEVEDO 
MEDEIROS Profi ssão: projetista de 
móveis Estado Civil: divorciada Natu-
ralidade: SÃO JOSÉ DO SERIDÓ UF: 
RN Data-Nascimento: 31/08/1982 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: MANOEL JOSÉ DE 
MEDEIROS Mãe: MARIA DA CONCEI-
ÇÃO DE AZEVEDO MEDEIROS

Noivo: AILTON JOSÉ VIEIRA DA 
SILVA Profi ssão: técnico de telefonia 
Estado Civil: divorciado Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
28/02/1970 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ADE-
LICIO VIEIRA DA SILVA Mãe: MARINA 
DOS SANTOS VIEIRA DA SILVA 
Noiva: ELAINE CRISTINA VALLEJO 
Profi ssão: ajudante de cozinha Esta-
do Civil: divorciada Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
13/05/1975 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
CHRISTOVAM VALLEJO Mãe: DARCY 
DE FREITAS VALLEJO

Noivo: GENILSON FERNANDES DE 
SOUZA Profi ssão: pintor residencial 
Estado Civil: divorciado Naturalidade: 
JANAÚBA UF: MG Data-Nascimento: 
02/08/1983 Endereço: Jardim Planalto, 
Salto, SP Filiação - Pai: JOSIAS FER-
NANDES DE SOUZA Mãe: FRANCIS-
CA ALVES DA SILVA 
Noiva: CRISTIANE REIS DA SILVA 
Profi ssão: cuidadora de idosos Estado 
Civil: divorciada Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
28/03/1980 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
EDSON RAIMUNDO DA SILVA Mãe: 
ELISETE MARINHO DOS REIS

Noivo: FLORISVALDO FERREIRA DA 
CRUZ Profi ssão: pedreiro Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: IBOTIRAMA 
UF: BA Data-Nascimento: 25/06/1973 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: IVO FERREIRA 
DA CRUZ Mãe: MAURINA DIVINA DE 
JESUS 
Noiva: REGINA RODRIGUES DA SIL-
VA Profi ssão: comerciante Estado Ci-
vil: divorciada Naturalidade: POÇÕES 
UF: BA Data-Nascimento: 03/11/1970 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOÃO RODRI-
GUES DA SILVA Mãe: AMENAIDE DA 
SILVA LEITE

Noivo: RICARDO SANTOS DE AL-
MEIDA Profi ssão: conferente Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: ILHÉUS 
UF: BA Data-Nascimento: 23/12/1977 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: EDVALDO BIS-
PO DE ALMEIDA Mãe: MARIA JOSÉ 
DOS SANTOS 
Noiva: VERÔNICA MARIA DE SO-
BRAL Profi ssão: operadora de loja Es-
tado Civil: viúva Naturalidade: CACHO-
EIRINHA UF: PE Data-Nascimento: 
15/08/1968 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÃO 
JOSÉ DE SOBRAL Mãe: MARIA DO 
SOCORRO DE SOBRAL

Noivo: RICARDO MACENA DA SILVA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: AFOGADOS DA 
INGAZEIRA UF: PE Data-Nascimento: 
18/01/1998 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÃO 
VIANEY DA SILVA Mãe: IVONEIDE 
MACENA DA SILVA 
Noiva: VALDILENE CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS Profi ssão: representan-
te de atendimento Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SANTO ANDRÉ UF: SP 
Data-Nascimento: 23/03/1999 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: VANDERLEI SOUZA DOS 
SANTOS Mãe: ANA DOS SANTOS 
CONCEIÇÃO

Noivo: JOSÉ ODAIR DA SILVA Pro-
fi ssão: pedreiro Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: CAMPOS SALES UF: 
CE Data-Nascimento: 16/02/1975 
Endereço: neste subdistrito, GUARU-
LHOS, SP Filiação - Pai: SEBASTIÃO 
ALVES DA SILVA Mãe: ANTÔNIA ANA 
DA SILVA 
Noiva: ELIANA DA COSTA FERREI-
RA Profi ssão: auditora de qualidade 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
SANTA FÉ DO SUL UF: SP Data-Nas-
cimento: 29/07/1967 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ODIVAL RUIZ FERREIRA Mãe: 
ODÍLIA BRAZ DA COSTA FERREIRA

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
afi xado no Serviço 
de Registro Civil 
e publicado na 
imprensa local.

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

Flora Maria Borelli Gonçalves

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Código 
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[ horóscopo ]

Amor, Felicidade ou Casamento

Jogada Certa

Band, 22h Love, 
Wedding, Marriage. 
EUA, 2011. Comédia. 
Com Mandy Moo-
re, Kellan Lutz.Uma 
terapeuta de casais 
descobre que seus 
pais estão se divor-
ciando e tenta salvar 
o casamento deles. 
Ao se dar conta de 
que seus esforços 

não estão adiantan-
do, ela começa a 
questionar o próprio 
casamento e sua 
profissão. A tera-
peuta de casais Ava 
(Mandy Moore) se 
casou recentemen-
te e vive um ótimo 
momento com seu 
novo marido (Kellan 
Lutz). 

Globo, 13h58 
Just Wright. EUA. 
Comédia. Dire-
ção Sanaa Hamri. 
Com Queen Lati-
fah, Common. Em 
Nova York, Leslie 
Wright, uma fisio-
terapeuta de bom 
coração que vive 

em busca de um 
amor verdadeiro, 
se apaixona por 
Scott McKnight, um 
astro do basque-
te. Só que ele já 
foi fisgado por sua 
melhor amiga, uma 
moça linda, mas in-
teresseira.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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DECRETOLEI
INERMEADJ

TMIDONEO
AIDSCN

ELBAMACHÃO
IPOBREZA
LEELESS

EXIGESAF
DUPLICATA
AAACETOL

ADESTRAMENTO

É defen-
dida por
ONGs co-

mo a WWF

Peça
teatral 

de Nelson
Rodrigues

Efeito da
morte
celular 

no tecido
Dano que
é tratado
com fisio-

terapia

(?) social:
Facebook
ou Twitter

(web)
Norma
extinta 

no Brasil
em 1988

O Estado
mais se-
tentrional

(sigla)

(?) Turner,
fundador
da CNN

(TV)

Adjetivo
(abrev.)

Desprovido
de meios
de defesa

Apto 
(o profis-
sional)

Virose
que é a

mais letal
das DSTs

Casa fun-
dada por
Machado
de Assis

Progridem;
prosperam

(p. ext.)

Número
elevado e
indetermi-
nado (pop.)

Ilha do
exílio de
Napoleão

(1814)
Ang (?),
cineasta
taiwanês
de "Hulk"

(?) Paul,
falecido

guitarrista
dos EUA

Divindade
do mono-

teísmo
egípcio

O harém, 
em relação
à odalisca

Trombeta
indígena
usada em

ritos

Vinagre
destilado
de uso

medicinal

Impõe

Treinamen-
to feito

com cães

Prova do
contrato 

de compra
e venda

Câncer de células
sanguíneas desco-
berto pela biópsia
da medula óssea

Artefato aéreo 
junino que pode
causar incêndios
Isso, em francês

Figura de linguagem
em "Foi morar com

Deus", referindo-se a
"morrer" (Gram.)

Acusada
Refeições

leves e
rápidas

Alvo da
FAO

Fêmeas do
hipódromo

Viril
(?) out:
espiar,

em inglês

Alexander
Fleming,
médico
Ainda

2/ça. 3/lee — les — ted. 4/aton — elba — peep. 6/acetol.

[ novelas ] 

virgem

Não dê tanta impor-
tânciaaos a detalhes, 
vá direto ao que é 
importante - você não 
tem tempo a perder! 
Respire mais profunda-
mente, isso vai ajudá-lo 
a se sentir calmo e 
você vai precisar disso 
para lidar com todas 
as mudanças que está 
fazendo.

Você não terá difi-
culdade em se sentir 
em harmonia positiva 
com seu entorno. Você 
precisa descansar 
emocionalmente. Não 
hesite em mergulhar 
nos prazeres e no 
lazer do qual você 
gosta.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo 
tempo e a sua mente 
está cheia de novas 
ideias. Planeje suas 
atividades em longo 
prazo, mas sem entrar 
em pânico.

Não force as pes-
soas próximas a você 
a darem o seu con-
sentimento. Seja você 
mesmo, o sentimento 
de isolamento não vai 
durar. Aproveite o tem-
po para sair, fazer uma 
longa caminhada ou 
praticar algum esporte, 
isso vai ajudar você a 
se livrar de qualquer 
tensão que tenha.

Seria bom simples-
mente desfrutar dos 
prazeres oferecidos 
hoje sem se sentir 
culpado. Você tem uma 
maior sensação de for-
ça interior e está cada 
vez mais em forma, o 
que é ideal para seguir 
em frente com tarefas 
práticas ou domésticas.

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

Você estará pronto 
para tomar algumas 
decisões difíceis. Não 
tem sentido em adiar 
nada, vá em frente. 
Você vai achar mais 
fácil eliminar um mau 
hábito - se concentre 
nisso a longo prazo.

Você terá a oportu-
nidade de mudança e 
de manter a sua dis-
tância. Escape sem 
se sentir culpado. 
Você precisa ficar so-
zinho na calma com-
pleta para recarregar 
suas baterias. Seus 
processos mentais 
exigem descanso.

O seu radar 
emocional estará ex-
tremamente aguçado 
e fará com que você 
seja seletivo. Não se 
afaste. Há tantas coi-
sas acontecendo ao 
seu redor que você 
só tem um desejo: 
ficar sozinho, o que 
você realmente vai 
precisar.

Hoje você vai 
exijir suavemente. 
Lidar com a arte 
da persuasão para 
reunir e motivar as 
pessoas não será 
um problema. Ape-
sar de sensações 
fugazes de fadiga, 
você estará em boa 
forma. Beba água 
pra manter a sua 
energia.

Seria bom simples-
mente desfrutar dos 
prazeres oferecidos 
hoje sem se sentir 
culpado. Você tem 
uma maior sensação 
de força interior e está 
cada vez mais em 
forma, o que é ideal 
para seguir em frente 
com tarefas práticas 
ou domésticas.

Seu otimismo é 
claramente sentido 
por aqueles que o 
rodeiam. Não hesite 
em espalhá-lo ao 
seu redor. Você está 
saudável, terá reflexos 
melhores e se sentirá 
mais leve.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Guga comenta com 
os amigos que eles 
podem estar correndo 
perigo. Cléber conta 
para Carla que seu 
amigo morreu. Raíssa 
e Thiago contam para 
Carla o que aconteceu. 
Rita recebe a notícia 
de que o juiz aprovou 
a realização do exame 
de DNA. Carla vai com 
Rita e os filhos para a 
delegacia e conhece 
Guga.

Órfãos da Terra
Bruno insiste em in-

sinuar para Almeidinha 
que Jamil pode ser 
cúmplice do sequestro 
de Laila. Jamil conta 
sua história de vida 
para Laila. Padre Zoran 
revela que o centro 
para refugiados está 
com dívidas. Cibele e 
Rania ajudam Zuleika 
a criar um perfil em 
um aplicativo de 
encontros. Zuleika e 
Almeidinha conversam 
pelo aplicativo, sem 
saber suas verdadeiras 
identidades.

Verão 90
Quinzinho pede 

Dandara em casa-
mento. Dandara 
surpreende os 
convidados ao entrar 
na igreja no lugar de 

Larissa como noiva 
de Quinzinho. A 
chegada de Dandara 
na igreja causa um 
burburinho. Merce-
des tenta interrom-
per o casamento. 
Quinzinho mostra a 
Mercedes a certidão 
de casamento do 
civil, como prova 
de que Dandara já 
é sua esposa e Quin-
zão apoia o filho.

O Sétimo Guardião
Maltoni fica pena-

lizado com o estado 
de Mirtes. Luz tenta 
convencer Sóste-
nes a contar sobre 
sua conversa com 
Ondina. Valentina 
se irrita por não 
ter sido escolhida 
guardiã. Sóstenes 
espera Luz dormir 
para ir ao encontro 
de Ondina. Gabriel 
explica sobre a 
Irmandade para 
Feijão. Luz tem pe-
sadelos com o dia 
em que Sóstenes a 
encontrou. Ondina 
revela a Sóstenes 
como perdeu sua 
filha.

Jezabel
Elias mantém o 

olhar firme em Aca-
be. Jezabel tem um 
olhar de surpresa, 
impressionada com 
a ousadia de Elias. 
Eliseu, Micaías e Dov 
parados na entrada 
da sala do trono.

As Aventuras 
de Poliana

Iuri desabafa com 
Marcelo sobre So-
phie estar estranha 
com ele. Luísa con-
ta a Poliana sobre o 
novo emprego. Clau-
dia e Durval saem 
para jantar (na casa 
de Joana e Sérgio) 
e deixam todas as 
crianças com Fernan-
da, que fica furiosa. 
Jeff e Vini se animam 
com o samba na pa-
daria e a possibilida-
de de fazerem Lindo-
mar superar o trauma 
e voltar a cantar.

 Minha Vida
Hulya tem um sur-

to e Efsun incentiva 
Mehmet a interná-
-la. Hasret conta 
para Efsun e Bahar 
que irá embora 
de Istambul. Efsun 
pede para Meh-
met ir com ela se 
despedir de Hasret. 
Fulya escuta a 
conversa e fica in-
comodada. Salih vai 
até a casa de Nuran 
e Ylias a procura de 
Mucella.

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 ssão pintor, nascido em 
Osasco (Reg.1º Subdistrito), SP no dia 
quinze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (15/09/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Nivaldo Candido e de 
Rosilda Maria da Silva.
Aurilia Monica de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão bombeira civil, nasci-
da em Distrito Conceição 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 ssão 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 José 
Francisco Moreira e de Maria das Dores 
Feitosa.
Adriele Silva Vidó, estado civil solteira, 
profi ssão 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 Vidó e de Nelcir da Silva.

Guilherme Banci de Barros, estado 
civil solteiro, profi ssão controle de qua-
lidade, nascido em Guarulhos, SP no 
dia três de março de mil novecentos e 
noventa e dois (03/03/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Valmir Vieira de Barros 
e de Rosemeire Banci de Barros.
Gabriela Bezerra Santana, estado ci-
vil solteira, profi ssão coordenadora de 
eventos e vendas, nascida em Subdistri-
to Indianópolis, São Paulo, SP no dia vin-
te e três de dezembro de mil novecentos 
e noventa e três (23/12/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Marcelo de Souza 
Santana e de Maria Elenice Bezerra 
Santana.

Wagner Bezerra da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão 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, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Aldo Bezerra da Silva e 
de Quiteria Amara da Silva Bezerra.
Marisa Maria de Aquino, estado ci-
vil solteira, profi ssão lider de limpeza, 
nascida em Jaboatão dos Guararapes 
(Reg.2º 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 José de Aquino e de Maria Marle-
ne Severo de Aquino.

Ítalo Caristiano dos Santos Vidal, 
estado civil solteiro, profi ssão aerovia-
rio, nascido em Campina Grande (Reg.
Taperoá), 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 ssão aeroviaria, nascida em 
Subdistrito Jabaquara, São 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 Graças Batista de Oliveira 
Martins.

Alexandre Rabesco, estado civil viúvo, 
profi ssão autônomo, nascido em São Pau-
lo, SP no dia dezoito de março de mil no-
vecentos e oitenta (18/03/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Benedito Rabesco e 
de Cleonice Souza Rabesco.
Patrícia Camila Rodrigues, estado civil 
divorciada, profi ssão 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 ssão operador de máquina, nasci-
do 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 
Simões Lima.
Maria Aparecida Dias, estado civil divor-
ciada, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Miradouro, MG no dia vinte e oito de se-
tembro 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 ssão empresário, nascido em 
Bauru (1º Subdistrito), SP no dia dezessete 
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 Pe-
res Machado Serafi m.
Grazielly Santos Costa, estado civil sol-
teira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Feira de Santana (Reg.2º Ofício), 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 ssão 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 ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (09/02/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Moreira de Barros e de Gilvânia 
Duarte Correia Barros.

Daniel Moraes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte de setembro 
de mil novecentos e noventa (20/09/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Gercino Antônio 
da Silva e de Maria Lúcia Mourão Moraes.
 Ana Maria de Jesus Mariz, estado civil 
solteira, profi ssão analista de relaciona-
mento, nascida em Subdistrito Penha de 
França, São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (25/03/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José de Brito Mariz e de Florzina 
Lina de Jesus.

Robson de Oliveira Baptista, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de rede, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São 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 ssão operadora de máquinas, 
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, pro-
fi ssão empresário, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte de abril de mil novecentos e 
oitenta e um (20/04/1981), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Celso Massatoshi Aoki e de 
Namico Adelia Aoki.
Paula Hashimoto, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Campinas 
(Reg.2º 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 di-
vorciado, profi ssão instalador de som e 
acessórios, nascido em Guarulhos, SP no 
dia quinze de novembro de mil novecentos 
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 ssão balconista de farmácia, nascida 
em São Paulo (Reg.1º Subdistrito Guaru-
lhos), SP no dia treze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (13/09/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Alves 
Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes da 
Conceição Sousa Silva.

Fabio Ferreira Durço, estado civil viúvo, 
profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São 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 José Raul Durço e de Conceição Rosa 
Ferreira Durço.
Erika Catherine Rodrigues, estado civil 
divorciada, profi ssão diretora pedagógica, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze 
de março de mil novecentos e oitenta 
(13/03/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Antonio Rodrigues e de Niltes Ro-
drigues.

Jhonata dos Santos Faria, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistema, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (04/02/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de André Luiz Faria e de Glaucia dos San-
tos Faria.
Roxanne Teodoro Chagas, estado civil 
solteira, profi ssão 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 ssão servidor pú-
blico, nascido em Maria Helena, PR no dia 
dezenove de setembro de mil novecentos 
e setenta e seis (19/09/1976), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Adhemar Martins de 
Aquila e de Edelice Maria Almeida Martins.
Juliana Paludete Garcia, estado civil 
solteira, profi ssão servidora pública, nas-
cida em São Bernardo do Campo, SP no 
dia quatro de março 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.

João Paulo Soares, estado civil solteiro, 
profi ssão lider de produção, 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.
Kátia Sêna Carneiro, estado civil soltei-
ra, profi ssão operador de rastreamento, 
nascida em São José 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 José Fernandes Carneiro e de 
Marinalva Sêna Carneiro.

Matheus Nunes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão 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 Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Milton 
da Silva e de Angela Maria Nunes da Silva.
Ellen Santana Rosa, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, São Paulo, SP no dia dezesse-
te 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 ssão 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 Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Alvaro Gomes 
da Rocha e de Ilza Teixeira da Rocha.
Raquel dos Reis Vianna, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Nova Iguaçu (Reg.1ª Circunscrição), RJ no 
dia trinta e um de maio de mil novecentos 
e cinquenta e três (31/05/1953), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Mario da Costa Vianna e 
de Maria Luiza Vianna.

Esdra Marcelino Azevedo, estado civil di-
vorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (20/05/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Cicero Ramos 
Azevedo e de Maria Aparecida Marcelino 
Gomes.
Glaucia Abdon de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Subdistrito Santo Amaro, São Paulo, SP 
no dia dois de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (02/01/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Manoel José de Souza Filho e 
de Odete Abdon da Silva.

José Alves da Silva Filho, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de produção, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dezessete 
de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (17/11/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Alves da Silva e de Elenice Alves 
da Silva.
Calielma dos Santos da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Igaci, AL no dia vinte e cinco de novembro 
de mil novecentos e noventa (25/11/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Leonel Ramiro 
da Silva e de Josefa Maria dos Santos 
Dias.

Caio Cesar Chaves Rodrigues, estado 
civil solteiro, profi ssão preparador pasta, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, 
SP no dia dezessete de março de mil nove-
centos e noventa e quatro (17/03/1994), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Edmilson da Silva 
Rodrigues e de Celia Regina Chaves.
Thayna Fernandes de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão 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 Alexsan-
dra Fernandes.

Mário Murano Júnior, estado civil divorcia-
do, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (23/07/1981), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Mário Murano e de 
Roseli Reyez Murano.
Débora Regina Coutinho, estado civil di-
vorciada, profi ssão advogada, nascida em 
Taboão 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 ssão 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 ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e noventa e oito 
(26/03/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
André Alves Ferreira e de Maria Helena 
Damasceno.

Narciso Jonas de Moraes, estado civil 
solteiro, profi ssão 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 ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
março 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 ssão analista de sistemas, 
nascido em Águas Belas (Reg.1º Distrito), 
PE no dia sete de dezembro de mil nove-
centos e noventa e dois (07/12/1992), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ivaldo Sabino dos 
Santos e de Maria Auxiliadora Santos.
Lorayna Ribeiro dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Guarulhos, SP no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e noventa e cinco (08/01/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Belarmino 
dos Santos e de Manoelina Ribeiro.

Rosalvo Braz da Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão carpinteiro, nascido em Granjeiro, 
CE no dia treze de maio de mil novecentos 
e cinquenta e quatro (13/05/1954), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Braz da Silva e de 
Joaquina Antonia da Conceição.
Maria Luiza Nascimento dos Santos, 
estado civil viúva, profi ssão 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 Conceição.

Fernando Leonel Rodrigues, estado civil 
divorciado, profi ssão administrador, nascido 
em Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia quinze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (15/09/1982), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Augusto Rodrigues e de 
Luzinete Leonel Rodrigues.
Marina Regina Ojeda Martin, estado civil 
solteira, profi ssão dentista, nascida em 
Mongaguá (Reg.Itanhaém), 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 ssão auxiliar de produção, 
nascido em Rio do Pires (Reg.Ibipitanga), 
BA no dia oito de maio de mil novecentos e 
noventa e três (08/05/1993), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Francisco de Souza Neto 
e de Maria Ribeiro de Souza.
Lisandra Adna Lopes Gomes, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Cam-
pinas (Reg.1º Subdistrito), SP no dia vinte e 
sete de abril de mil novecentos e noventa 
e três (27/04/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Paulo Severino Gomes e de Eliana Lo-
pes Gomes.

Cleiton de Jesus Ribeiro, estado civil 
divorciado, profi ssão 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, es-
tado civil divorciada, profi ssão gestora 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 Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Cícero Bernardo 
Nascimento e de Gercina Maria da Silva 
Nascimento.

Paulo Henrique Evangelista da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Distrito São Miguel Paulista, 
São 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 Elizabeth 
Evangelista da Silva.
Glayce Rufi no da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, 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 João de Jesús Santos, estado 
civil divorciado, profi ssão pedreiro, nasci-
do em Camacã, BA no dia vinte e três de 
junho 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 Jesús.
Valdecy de Jesus Souza, estado civil 
divorciada, profi ssão encarregada de pro-
dução, nascida em Jequié, BA no dia dez 
de junho de mil novecentos e sessenta e 
sete (10/06/1967), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Joel Firmino de Souza e de Marcelina 
Paula de Jesus Souza.

Julio Cezar da Cruz, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Ribeirão 
Pires, SP no dia trinta de abril de mil no-
vecentos e oitenta e oito (30/04/1988), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Batista da 
Cruz e de Geni Nunes dos Santos Cruz.
Silmara Ferreira da Silva Souza, estado 
civil solteira, profi ssão 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 José de Souza e de Cícera 
Ferreira da Silva.

Sérgio de Almeida Correia, estado civil 
solteiro, profi ssão líder 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 
Cícero Nunes Correia e de Maria Apareci-
da de Almeida Correia.
Débora Cinthia Oliveira Galvão, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nasci-
da em Pilar, AL no dia seis de abril de mil 
novecentos e oitenta e nove (06/04/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Galvão e 
de Môara Oliveira Galvão.

Anderson Santos de Souza, estado civil 
divorciado, profi ssão 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 ssão manicure cabeleireira, 
nascida em Jundiapeba, SP no dia cinco 
de dezembro de mil novecentos e setenta e 
sete (05/12/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Adélia Camilo Monteiro.

Antônio Wellington Crisostomo Lima, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Quixadá (Reg.Choró), CE no 
dia dezessete de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e três (17/10/1983), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Francisco Edson Crisos-
tomo Araújo e de Maria Lêda Crisostomo 
Lima.
Marisa Nunes de Jesus Sartori, estado 
civil solteira, profi ssão 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 ssão operador de máquinas, 
nascido em Brejões (Reg.Ubaíra), BA no 
dia quinze de outubro de mil novecentos e 
setenta e seis (15/10/1976), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Emeterio Alves Santiago e de 
Rosalia Souza Oliveira.
Maria dos Impossíveis de Carvalho, es-
tado civil divorciada, profi ssão montadora, 
nascida em São 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 ssão auxiliar de serviços ge-
rais, nascido em Capitólio, MG no dia três 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (03/01/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Roberto Estevam e de 
Conceição Aparecida Estevam.
Jéssica Martins de Oliveira, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de outubro de mil novecentos 
e noventa e três (27/10/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Aldemir Martins de 
Oliveira e de Ivanete Martins de Oliveira.

Gilmar Takeshita, estado civil soltei-
ro, profi ssão advogado, nascido em 
Aparecida, SP no dia doze de feverei-
ro de mil novecentos e setenta e três 
(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 ssão empresária, nascida 
em São Paulo, SP no dia quinze de ju-
lho 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 ssão 
analista de TI, nascido em São Paulo 
(Reg.Subdistrito Alto da Mooca), SP 
no dia vinte de maio de mil novecen-
tos e oitenta e nove (20/05/1989), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos 
Alberto Fernandes Braga e de Vera 
Lucia Finotelo Fernandes Braga.
Aline Spinella, estado civil solteira, 
profi ssão agente de aeroporto, nas-
cida em Subdistrito Bela Vista, São 
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 ssão operador 
de loja, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e três 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 ci-
vil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Itapipoca (Reg 
1º Ofício), CE no dia onze de julho 
de mil novecentos e setenta e nove 
(11/07/1979), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Vicente Ferreira Saraiva e de 
Teresa Ana da Silva Saraiva.

Renilson Nascimento Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão agente 
aeroportuário, nascido em Ibicaraí, 
BA no dia nove de maio de mil nove-
centos e setenta e seis (09/05/1976), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Camilo Lourenço Santos e de Maria 
José Nascimento.
Claudinea Santos Almeida, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Ibicaraí (Reg.Floresta Azul), BA 
no dia trinta de julho de mil novecen-
tos e setenta e nove (30/07/1979), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio França de Almeida e de Ma-
ria José Santos.

Kauan Rodrigues Prudencio, esta-
do civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezessete de maio de mil novecentos 
e noventa e sete (17/05/1997), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Rogelio 
Prudencio e de Cristiane Cavalcante 
Rodrigues.
Caroline Barbosa de Moura, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
onze de abril de mil novecentos e no-
venta e oito (11/04/1998), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Elizeu Bar-
bosa da Silva e de Mônica 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.

REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS 
Rua Dr.Gastão Vidigal, 166 

Bairro: Jd.Guarulhos 

Sidney Pellicci Monteiro Faço 
saber que pretendem se 
casar e apresentaram os 

documentos exigidos pelo 

art. 1525 do Código Civil 
Brasileiro:
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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

Instalação e Manutenção
de Ar Condicionado

e Refrigeração

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

(11) 2303-2198 / 2484-6930

(11) 94783-3932

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!

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
AUX DE PÁTIO
COBRADOR

  EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR INTERNO 
 Salário fi xo, CLT, VT, VA + comissões.F: 
3428-4000/99519-3676. Email: gua-
rulhos.centrocomercial@institutoda-
construção.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 

 CASA NO PICANÇO 
 Próx Timóteo Penteado. Dorm, 
sala, coz, wc e lavandeiria. Dir c/ 
prop. F:2459-2821/96939-6606 

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 2 
dorms, c/s garagem 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 

 CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
 Para compra de imóveis e capital 
de giro. F: 11 99406-2450 

     

Joseildo Soares da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão pintor automotivo, nas-
cido 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 Gilberto da Silva e de Josenilda 
Soares dos Santos Silva.
Dayana Ribeiro Manfrin, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, SP no 
dia vinte e um de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (21/03/1989), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Luiz Manfrin e de Aparecida 
Ribeiro.

Leandro Simão da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão empresário, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de abril de mil novecentos 
e oitenta (28/04/1980), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Simão da Silva e de Maria 
de Lourdes Silva.
Amanda Seibert da Silva, estado civil di-
vorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Camacã, BA no dia dezessete de junho de 
mil novecentos e noventa (17/06/1990), re-
sidente 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, pro-
fi ssão pedreiro, nascido em Guarulhos, SP 
no dia doze de junho de mil novecentos e 
setenta e seis (12/06/1976), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Olimpio de Oliveira e de Maria 
Helena Barbosa de Oliveira.
Maria José Ferreira, estado civil divorciada, 
profi ssão 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, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Costa Ferreira e de 
Lazara Maria do Rosario Ferreira.

Israel dos Santos, estado civil divorciado, 
profi ssão 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 Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Severino Antonio 
dos Santos e de Djanira dos Santos.
Gleice Aparecida Santos Assunção, esta-
do civil solteira, profi ssão ajudante de ser-
viços gerais, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e sete de maio de mil novecentos e 
oitenta e um (27/05/1981), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edmundo Evangelista de Assunção 
e de Raimunda de Jesus dos Santos As-
sunção.

Felipe Alves Sanjiorato Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em 
Cotia (Reg.Itapevi), SP no dia vinte e oito 
de março de mil novecentos e noventa e 
cinco (28/03/1995), residente e domiciliado 
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 ssão garçonete, nascida em 
Jequié (Reg.2º Ofício), 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 Brêndon Lima de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de mis, nascido 
em Aquidabã (Reg.Malhada dos Bois), SE 
no dia vinte e seis de março 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 ssão assistente de planeja-
mento II, nascida em Belo Jardim (Reg.São 
Bento do Una, 1º 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 
Cícero Gomes de Almeida e de Maria José 
Silva de Freitas.

Valerio Claudio de Sousa, estado civil sol-
teiro, profi ssão especialista contábil, nascido 
em Carapicuíba, SP no dia vinte e três 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 ssão 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 João Américo da Silva e de 
Izolina Ferreira da Silva.

Milene Cristina Pedroso, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Casa Verde, São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de março 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 ssão assistente administrativo, 
nascida em Osasco (Reg.2º 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 ssão 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 ssão 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 
Lázaro Eugenio da Silva Carmo e de Andréa 
Mara Rodrigues de Oliveira Carmo.

Emerson Martins Almeida, estado ci-
vil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila Nova 
Cachoeirinha), 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 ssão vendedora, nascida em São 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 ssão operador de atendimento 
aeroviário, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e sete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e um (27/08/1981), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Filintro José da Silva e de Laura Dias 
da Rocha Silva.
Evelyn Pereira da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e três de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(23/05/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Damião Pereira dos Santos e de Maria José 
Augusto da Silva.

Leonardo Felipe de Abreu Moreira, es-
tado civil solteiro, profi ssão 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.
Jéssica Steavnev, estado civil solteira, 
profi ssão designer, nascida em São Paulo 
(Bela Vista), SP no dia dez de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove (10/05/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Roberto Steavnev e de Maria Célia 
Steavnev.

Gabriel Mairon Cortilio, estado civil soltei-
ro, profi ssão advogado, nascido em Subdis-
trito Tucuruvi, São 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 ssão 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 ssão servidor público, nascido em 
Campinas (Reg.1º Subdistrito), SP no dia 
vinte e três 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 ssão 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 
Antonio Xavier Duarte Filho e de Rosinê 
Araujo do Prado Duarte.

Leandro Ueda Terakado, estado civil 
solteiro, profi ssão aeroportuario, nascido 
em Guarulhos, SP no dia treze de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(13/10/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Akira Terakado e de Teresa Hisae Ueda 
Terakado.
Denise Thomaz Ciampi, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/10/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alvaro Mozzato Ciampi e de Nilce Tho-
maz Ciampi.

Michel Oliveira Tomaz, estado civil sol-
teiro, profi ssão encarregado operacional, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (12/08/1984), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jorge Gonçalo Tomaz e de Maria do 
Carmo Oliveira da Silva Tomaz.
Karla Tatiane dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão analista de logística, 
nascida em Custódia, PE no dia vinte 
e nove de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (29/10/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Carlos Igino dos 
Santos e de Valéria Maria dos Santos.

Washington Henrique Rodrigues de 
Souza, estado civil solteiro, profi ssão 
borracheiro, nascido em Guarulhos, SP 
no dia três de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (03/01/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Adalberto Rodrigues de 
Souza e de Maria Gomes de Souza.
Marisa Oliveira Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e seis de setem-
bro de mil novecentos e setenta e cinco 
(26/09/1975), residente 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 ssão encarregado, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dois de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(02/09/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Helio Clementino Fabio e de Joana Gar-
cia Fabio.
Monique Ramos da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão agente de atendimen-
to, nascida em Subdistrito Ipiranga, São 
Paulo, SP no dia treze de setembro de mil 
novecentos e noventa e um (13/09/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Maury Ra-
mos da Silva e de Maria Vieira.

Alexandre de Souza Mendes, estado 
civil solteiro, profi ssão comerciante, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dezesseis 
de março 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 
Borges de Souza Mendes.
Andrea Monteiro Palma, estado civil sol-
teira, profi ssão comerciante, nascida em 
Subdistrito Cerqueira César, São Paulo, 
SP no dia primeiro de setembro de mil no-
vecentos e setenta e quatro (01/09/1974), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Palma e 
de Maria Eugenia Monteiro Palma.
Allan Henrique Souza Sena, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Teófi lo Otoni, MG no dia trinta de maio de 
mil novecentos e noventa (30/05/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Sergio 
Coêlho Sena e de Izabel Cristina de Sou-
za Lemes.
Leticia Gonçalves Bacelar, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de lanchone-
te, nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zoito de outubro de dois mil (18/10/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Roberio 
Bacelar de Castro e de Marina Gonçalves 
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 

imprensa local.

REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS 
Rua Dr.Gastão Vidigal, 166 

Bairro: Jd. Guarulhos 

Sidney Pellicci Monteiro Faço 
saber que pretendem se 
casar e apresentaram os 

documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Código Civil 

Brasileiro:
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PROMOÇÃO DIA DAS MÃES

Período: 23/04 a 12/05

R$200,00 em compras

= 1 CUPOM

Sorteios diários, às 19h. 
Dia 12, sorteio às 21h30

Trocas de segunda a sexta
= cupons em dobro

Promoção válida para compras no período de 23/4 a 12/5. Certificado da Caixa Econômica n° 
06.001667/2019. Consulte regulamento e lojas participantes em shoppingbonsucesso.com.br.

Siga-nos nas redes sociais: shoppingbonsucesso  |  shopbonsucesso shoppingbonsucesso.com.br 

(sorteio de 1 vale-compras por dia))))))))

VALE
COMPRASVALE
COMPRAS

vales-compras

2.000 ,00
R$

concorra a

com valor de:20

cada


