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Homem mata a mulher e se joga do 14o

andar de condomínio em região nobre
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Sesc Guarulhos terá capacidade 
para atender 4 mil pessoas por dia

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

Alunos das escolas estaduais
de SP terão uma aula a mais
O governador João Doria (PSDB) lançou nesta segunda-feira (6) o programa ‘Inova Educação’. A partir do ano que vem, 
os alunos da rede estadual terão sete aulas por dia de 45 minutos - hoje são 6 de 50, e novas disciplinas GH Pág. 2

Assembleia de sindicato 
deixa guarulhenses sem 
ônibus nesta segunda

Soldados da Base Aérea
entram no combate ao 
mosquito Aedes aegypti

Doria também anunciou parceria 
com o Instituto Ayrton Senna
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Sertanejos divulgam data, 
local e preço de shows da 
turnê ‘Amigos’; veja em SP
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FUNERAL: O cantor Ed Sheeran entrou na lista de músicas mais populares em funerais 
no Reino Unido; a canção My Way, de Frank Sinatra ainda lidera o ranking
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

William Moreira/AE
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PARCIALMENTE 
NUBLADO

TEMPESTADES 
À TARDE

Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeropor-
to de Guarulhos terão 
que pagar uma taxa de 
poluição ambiental? De 
que foi essa magnífica 
ideia? Além de pagarmos 
passagens caras, ainda 
temos que bancar por 
um problema que não é 
nosso. Por que o prefeito 
Guti não cobra isso das 
empresas aéreas que são 

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando 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 encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

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 ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

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

Deborah Sales
Lamentável observamos 
que o desemprego no 
país, em especial na re-
gião metropolitana de 
São Paulo, está crescen-
do a cada mês que pas-
sa. O governo de Jair 
Bolsonaro, presidente 
que depositei meu voto, 
ainda não conseguiu es-
tancar a sangria da falta 
de vagas no país e, ape-
sar do pouco tempo de 
governo, estou perden-
do as esperanças de que 
isso vá acontecer a curto 
e médio prazos. Não sei 
o que será de nós.

Mega Sena
Concurso n° 2148
04/05/2019
08 - 15 - 32 - 33 - 58 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1810
06/05/2019 
01 - 03 - 04 - 06 - 07
09 - 12 - 13 - 14 - 16
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1966 
03/05/2019
06 - 07 - 11 - 18 - 19
24 - 38 - 42 - 47 - 48
56 - 58 - 63 - 65 - 68
73 - 77 - 79 - 81 - 90

Dupla Sena
Concurso n° 1931
04/05/2019
Primeiro sorteio 
03 - 05 - 17 - 37 - 39 - 50
Segundo sorteio
04 - 18 - 20 - 32 - 39 - 47

Federal
Extração n° 05385
04/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   5049            500.000,00
2º  1506                27.000,00 
3º  59238            24.000,00
4º  40774              19.000,00
5º  10797               18.329,00

 Esperança na ‘loteca’

A movimentação nas casas lotéricas do país foi intensa nesta segunda (6). A Mega Sena está 
acumulada há 13 concursos e pode pagar um prêmio de R$ 170 mi para quem acertar as seis 
dezenas do concurso 2.149. O sorteio acontece nesta terça (7), às 20h, na capital paulista.

O governo de São Paulo 
lançou nesta segunda-feira (6) 
o “Inova Educação”.Trata-se 
de um modelo pedagógico 
pioneiro que será implantado 
a partir de 2020 a todos os 
dois milhões de estudantes 
matriculados nos anos fi nais 
do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio na rede 
estadual de São Paulo. Estes 
estudantes ganharão uma 
aula a mais e um aumento na 
carga horária de 15 minutos 
por dia. Os alunos também 
terão novas disciplinas.

O “Inova Educação” é inspi-
rado nos resultados positivos 
das práticas de sucesso já 
aplicadas em 633 escolas da 
rede estadual de São Paulo 
desde 2012. Além disso, está 
em consonância com a nova 
Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC) na medida em 
que reforça as 10 Competên-
cias Gerais do documento, 
diz o governo.

Os estudantes terão sete 
aulas diárias de 45 minutos 
cada uma, em vez de seis 
como é atualmente. No perí-
odo matutino, eles passam a 
sair da escola às 12h35 – não 
mais às 12h20. No período 

vespertino, a saída passará 
a ser às 18h35 – atualmente 
é às 18h20. O governo infor-
mou que pretende investir 
cerca de R$ 250 milhões na 
organização e contratação de 
professores.

Os estudantes também 
terão mais aulas no currículo. 
Uma delas é chamada de 
“projeto de vida”, com ativi-
dades para buscar objetivos 
e sonhos e desenvolver 
cidadania e ética, e uma outra 
disciplina eletiva, a qual o 
aluno poderá escolher entre 
teatro, empreendedorismo, 
etc, e uma aula de tecnologia.

“Cada escola organizará um 
‘Feirão de Eletivas’ no início 
do ano, para que todos dis-
cutam conjuntamente quais 
serão as opções ofertadas, 
com base nos interesses e 
projetos de vida dos estu-
dantes e nas formações e 
vocações dos professores”, 
segundo o governo.

A Secretaria Estadual 
da Educação deve dispo-
nibilizar uma espécie de 
“cardápio” com sugestões 
de temas a partir do levan-
tamento de experiências de 
sucesso da rede.

Rede estadual terá 15 
minutos a mais de aulas 
e novas disciplinas

Doria anuncia o ‘Minha Escola’ 
com o Instituto Ayrton Senna

Na ocasião também foi 
anunciado, em parceria 
com o Instituto Ayrton 
Senna, o programa 
“Minha Escola”, que vai 
implementar já em 2019 o 
novo modelo pedagógico 
do “Inova Educação” em 
24 escolas de período 
parcial, da rede estadual.

O Instituto Ayrton 
Senna auxiliará com a 
experiência no desenvol-
vimento de habilidades 
socioemocionais, como 

garra, responsabilidade 
e trabalho em equipe e 
com base em evidências 
científi cas nacionais e 
internacionais.

Esse programa envolve 
cerca de 650 educadores 
e 9,3 mil estudantes do 
6º ao 9º do Ensino Fun-
damental.

Ao longo do ano, as 24 
escolas serão coautoras 
do modelo que auxiliará a 
implementação do “Inova 
Educação” em 2020. 
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Base Aérea entram na ‘guerra’ 
contra mosquito Aedes aegypti

Sesc Guarulhos terá programação diversificada
e capacidade de atender 4 mil pessoas por dia

A partir desta terça-feira (7) 
até o fi nal do mês, 20 solda-
dos da Base Aérea de São 
Paulo irão reforçar o comba-
te ao Aedes aegypti na cida-
de, mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya e zika 
vírus. Eles formarão duplas 
com os agentes de saúde 
do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) no trabalho 
de bloqueio de criadouros 
feito através de visita casa 
a casa, para a eliminação 
mecânica de larvas e, quan-
do necessário, aplicação de 
larvicida. 

A ação conjunta, que será 
realizada das 9h às 12h, vai 
começar pela Vila Carmela 
e deve se estender até a 
região do Ponte Alta.

Devidamente treinados 
pelas equipes de Saúde, os 
soldados, juntamente com 
os agentes do CCZ, fi carão 
na Vila Carmela por três 
dias, ou seja, até quinta-feira 

(9). As vias do bairro que se-
rão trabalhadas pelas duplas 
são as avenidas Serra da 
Mantiqueira e Carmela Tho-
meu, além das ruas Palmas, 
Glória da Conceição Aires, 
Flor da Montanha, Flor da 
Serra, Serra Dourada, Serra 
Verde, Primavera, Serra 
Azul, Oscar Scherer, Azaleia, 
Manoel Reis, Flor de Maio e 
Estrada da Parteira.

Com 1.035 casos de 
dengue confi rmados na 
cidade de janeiro até o 
último dia 2, esta é mais uma 
iniciativa da Secretaria de 

Saúde para alertar a popu-
lação sobre a necessidade 
de cada um fazer sua parte 
no combate ao vetor, já que 
a maioria dos criadouros 
do mosquito Aedes aegypti 
é encontrada dentro das 
residências, quase sempre 
nos vasos de plantas, depó-
sitos de água sem a devida 
proteção, ralos, calhas, 
bebedouros para o consumo 
de animais, garrafas retorná-
veis, latas e frascos.

Grande ação está prevista 
para esta quarta-feira (8), a 
partir das 9h.

Antônio Boaventura

Com obras iniciadas em 
novembro de 2014, o Sesc 
inaugura sua unidade em 
Guarulhos no próximo sá-
bado (11) com programação 
diversifi cadas nas áreas de 
cultura e esporte. A estru-
tura de 34 mil m² de área 
construída terá capacida-
de, segundo a entidade, 
de atender diariamente 
cerca de 4 mil pessoas. O 

diretor do Sesc São Paulo, 
Danilo Miranda, destacou 
a importância do município 
para a organização.

Nesta segunda-feira, o 
novo espaço cultural da 
cidade abriu suas portas 
para a imprensa.

“Pela sua pujança econô-
mica, pela sua população, 
já que é a segunda cidade 
do estado de São Paulo, 
e pelo que representa no 

âmbito da política do esta-
do, além de ser a grande 
saída do estado com o 
aeroporto e as estradas 
que percorrem em direção 
do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais”, observou.

A estrutura oferecerá es-
paços como teatro, centro 
de música, área de expo-
sição, centro de educação 
ambiental, conjunto aquá-
tico, ginásio poliesportivo, 

campo de grama sintética, 
quadra poliesportiva, sala 
de ginástica, espaço de 
tecnologias e artes, clínica 
odontológica, biblioteca e 
espaço de brincar.

“Guarulhos é muito 
importante. Guarulhenses 
estavam frequentando 
outras unidades como as 
de Santana, Belenzinho e 
agora tem a oportunidade 
de frequentar aqui e vão 

receber pessoas de outras 
cidades próximas”, decla-
rou Miranda.

Para abrigar essa gama 
de equipamentos, a edi-
fi cação da nova unidade 
foi construída em três pa-
vimentos, respeitando as 
questões socioambientais 
da cidade e priorizando a 
acessibilidade universal, 
além do subsolo para 
estacionamento.

“A inauguração 
do Sesc em Guarulhos am-
plia a capacidade de 
atendimento para oferecer 
aos trabalhadores do co-
mércio de bens, serviços 
e turismo e ao público em 
geral a oportunidade de 
desfrutar de uma série 
de programas e ativida-
des que proporcionam o 
aprendizado, o encontro e 
o diálogo”, afi rmou.

D
iv

u
lg

a
çã

o

F
o

to
s:

 Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

Assembleia do sindicato deixa passageiros sem ônibus 
Ulisses Carvalho 

O guarulhense teve 
difi culdades de retornar 
para casa no início da noite 
desta segunda-feira, pois a 
realização de uma assem-
bleia no Sincoverg (sindicato 
da categoria) mobilizou 
funcionários das empresas 
e deixou diversos passagei-
ros do transporte público 
municipal sem ônibus em 
Guarulhos. 

A assembleia foi para 
discutir a campanha salarial 
deste ano. O sindicato 
afi rmou que não houve 
paralisação, alegando que 
a reunião é um direito do 
trabalhador. Por volta das 
14h, ônibus da empresa Vila 
Galvão começaram a ser 
recolhidos para a garagem 
na região do Lavras. 

De acordo com um moto-
rista que pediu para não ser 
identifi cado, a assembleia 
começou às 17h e termi-
nou antes das 19h. “Eles 
ofereceram 4% de aumento 

para nós, porém queriam 
tirar a Participação nos 
Lucros (PLR), o que acabou 
sendo rejeitada por todos os 
profi ssionais”, destacou. O 
sindicato voltará a conversar 
com as empresas responsá-
veis pelo transporte público 
na cidade e caso a nova 
proposta seja rejeitada pela 
categoria, existe a possi-
bilidade dos condutores 
entrarem em greve. 

Diversos coletivos fi caram 
estacionados na avenida 
Salgado Filho durante a 
assembleia. A empresa de 
ônibus Vila Galvão confi r-
mou a reportagem por meio 
de contato telefônico que 
a paralisação dos ônibus 
municipais começou na 
parte da tarde, afetando in-
clusive uma das linhas mais 
utilizadas, a do 433, que liga 
o bairro do Jardim São João 
até o bairro da Vila Galvão. 

A Prefeitura de Guarulhos 
divulgou nota, à noite, se 
posicionando a respeito da 

assembleia.
“A Secretaria de Transpor-

tes e Mobilidade Urbana 
informa que, assim como 
toda a população, foi pega 
de surpresa com a para-
lisação de motoristas e 
cobradores, promovida pelo 
Sindicato dos Motoristas e 
Cobradores de Guarulhos 
(Sincoverg ), a partir das 16h 
desta segunda-feira (6) em 
Guarulhos.  Desta forma, 
não foi possível colocar em 
prática qualquer plano de 
emergência para minimizar 
os prejuízos causados a 
milhares de passageiros, 
que tiveram a volta para 
suas casas prejudicada. Por 
volta das 18h30, após fi m 
de assembleia realizada na 
região central, os ônibus vol-
taram a circular. No entanto, 
devido ao longo período 
de paralisação, a situação 
ainda não foi normalizada. A 
Prefeitura lamenta que atos 
desta natureza prejudiquem 
a maior parte da população”.



www.guarulhoshoje.com.br cidade 5terça-feira, 7 de maio de 2019

Ulisses Carvalho 

O personal trainer Fábio 
Lopes Idalgo, de 39 anos, 
é o principal suspeito de 
assassinar a facadas a 
mulher Juliane Cristina 
Moreira Ferrazoli, 29. De 
acordo a polícia, após co-
meter o crime, Idalgo teria 
escalado a parede externa 
do condomínio onde 
morava em região nobre 
da cidade, no Jardim Flor 
da Montanha, e se jogado 
do 14º andar, tendo morte 
imediata. O casal morava 
com uma fi lha de cinco 
anos no 7º andar.

O crime ocorreu por 
volta das 4h desta 
segunda-feira (6) e deixou 
moradores do condomínio 
em choque. O HOJE com-
pareceu às 12h ao local da 
tragédia, quando o Serviço 
de Verifi cação de Óbitos 
(SVO) havia terminado de 
recolher os corpos, que 

foram levados para o Insti-
tuto Médico Legal (IML). 

O casal estaria junto há 
dez anos. Antes do crime, 
a criança teria sido colo-
cada pelo próprio pai para 
dormir fora do apartamen-
to, de acordo com uma vi-
zinha, que pediu para não 
ser identifi cada. A criança 
foi entregue aos cuidados 
dos avós maternos.

Os vizinhos contaram 
ainda que Idalgo chegou 
a trabalhar também como 
personal trainer para al-
guns moradores do condo-
mínio. Um deles disse que 
acordou com uma grande 
agitação por parte dos vizi-
nhos durante a madrugada, 
porque o suspeito estaria 
escalando a varanda dos 
apartamentos. 

No boletim de ocorrência 
consta que na varanda do 
apartamento no sétimo an-
dar, onde o casal morava, 

a rede de proteção estava 
rompida. O documento diz 
ainda que  Juliane teria 
sido atingida por cinco 
facadas, sendo três na 
região do pescoço e duas 
no tórax, e foi encontrada 
morta no quarto do casal.

De acordo com a Polícia 
Civil, o casal ainda chegou 
a comparecer na noite 
de domingo a um culto 
evangélico na região do 
Morumbi, em São Paulo. 
A perícia apreendeu uma 
faca com o cabo quebra-
do, que estaria próximo 
onde o corpo de Idalgo foi 
encontrado.

Também foi apreendido 
dois celulares e um carre-
gador. O personal trainer 
estaria passando por um 
momento de depressão, 
segundo familiares, já que 
ele perdeu a mãe, que 
morreu de câncer, no mês 
de fevereiro. 

Homem mata mulher a facadas e se joga 
do 14° andar de condomínio em Guarulhos 

R
e

p
ro

d
u

çã
o



www.guarulhoshoje.com.brcidade terça-feira, 7 de maio de 20196

Rota de colisão
Outrora cacique do MDB, Rabih Khalil está levan-

do vários emedebistas para o Cidadania, legenda 
que atualmente comanda. Quem não está gostan-
do é o vereador-secretário Lameh Smaili (Direitos 
Humanos), presidente do MDB…

Distanciamento
Assessor do deputado estadual Márcio Nakashi-

ma (PDT), o ex-vereador Heleno Metalúrgico não 
disfarça seu descontentamento com seu outrora 
sindicato e o prefeito Guti (PSB)...

Piada pronta!
Felipe Ranghieri declarou ao jornalista Valdir 

Carleto que foi demitido da Prefeitura, mas que 
continua amigo de infância do prefeito Guti. E que 
agora irá trazer verbas para Guarulhos. Raaapaaa-
zzz… Nunca tinha visto assessor virar deputado por 
meio de demissão!…

Concessão 
A TV 58, canal de TV aberto que deveria estar 

em operação em Guarulhos, será questionada em 
requerimentos das Câmaras Municipal e Federal. 
Há suspeitas de irregularidades…

Amarrando na palavra
Gutistas do núcleo duro do prefeito buzinam para 

que o prefeito Guti (PSB) arranque declaração pú-
blica do deputado estadual Jorge Wilson. Querem 
eliminar já a possibilidade do “Xerife” ser candida-
to a prefeito pelo PRB em 2020…

Frase
“O Wagner Freitas (PTB) é sempre um candidato 

perigoso porque ele acredita em si mesmo”. De um 
atento observador da política guaru…

Prefeitura dá início a treze turmas de 
cursos gratuitos de formação profissional

Nesta segunda-feira (6), o 
Adamastor Centro foi palco 
da aula inaugural dos cursos 
do Centro de Treinamento 
de Mão de Obra (CTMO) 
oferecidos gratuitamente 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria do Trabalho. 

O evento reuniu cerca de 
270 alunos de 13 cursos de 
formação profi ssional ofere-
cidos nos períodos manhã e 
tarde. O objetivo do encontro 
foi dar boas vindas aos novos 
alunos e explicar o funcio-
namento dos cursos, além 

de apresentar os demais 
desenvolvidos pela pasta.

A secretária do Trabalho, 
Telma Cardia, aproveitou a 
ocasião para apresentar a 
equipe pedagógica responsá-
vel pelo projeto, assim como, 
Clara Ohtsukai, coordenadora 

geral do Centro de Inclusão 
Digital e Aprendizagem Profi s-
sional (CIDAP), local onde 
acontecerão as aulas. De 
acordo com Telma, antes de 
escolher os cursos que serão 
oferecidos, a Pasta realiza 
uma análise do mercado de 
trabalho para entender quais 
áreas estão em crescimento 
e necessitam de profi ssionais 
qualifi cados. 

“É muito triste ver pessoas 
que não conseguem um 
emprego por falta de qualifi -
cação, de aprendizado. Por 
isso, qualifi car a população 
para que seja mais fácil 
passar por um processo de 
seleção e assim conseguir 
o tão sonhado emprego é 
uma das metas do governo 
municipal”, afi rmou.

Além de toda a estrutura 

oferecida do Cidap, os alunos 
ainda poderão participar de 
palestras do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas). Caso os 
estudantes tenham a intenção 
de abrir seu próprio negócio 
após o recebimento do diplo-
ma, a Secretaria do Trabalho 
realizará encaminhamento ao 
programa de microcrédito do 
Banco do Povo Paulista.
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Reticências...

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

Cursos terão duração de três meses; é necessário ter 16 anos
Os cursos têm duração 

de três meses e, para se 
inscrever, é necessário 
ter no mínimo 16 anos de 
idade, ser morador de 
Guarulhos e ter o ensino 
fundamental completo. 
Somente para o curso 
de eletricista é exigida 
a idade mínima de 18 
anos. A seleção prioriza 
pessoas desemprega-

das, oriundas de família 
de baixa renda e em 
estado de vulnerabilida-
de social.

Entre os cursos ofere-
cidos estão: antenista, 
auxiliar de almoxarifado, 
colorista industrial, esté-
tica e imagem pessoal, 
BPF (Boas Práticas de 
Fabricação de Indústria 
Farmacêutica e Cosmé-

tica), instalador de mo-
nitoramento, marketing 
e vendas, montagem e 
manutenção de com-
putadores com ênfase 
em redes, operador de 
injetora, operador de 
rastreamento, porteiro, 
pré-impressão, introdu-
ção a robótica, telhadis-
ta, eletricista instalador e 
controle de medidas.
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Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Coleção In Your Dreams. In Your Home. 

Uma caixa de ferramentas para a criatividade. Do nosso olhar para os seus sonhos. 
Materiais essenciais da arquitetura. Grandes superfícies. Acessórios. 

Matéria prima particular para personalização. Curadoria para ambientes únicos.

Coleção Puro - Cecilie Manz

Portobello Shop - Av. Salgado filho, 1883

(11) 2461-8080

Tudo em Até

10X
*Consulte condições na loja.

*

N O V A C O L E Ç Ã O
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11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação

[ bloco de notas ]

Programa Bolsa Trabalho 
realiza aula inaugural no Adamastor

O Adamastor Centro foi 
palco na última sexta-feira (3) 
da aula inaugural dos cursos 
de qualifi cação profi ssional 
do programa Bolsa Trabalho, 
oferecidos gratuitamente 
pela Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Secretaria do 
Trabalho, e reuniu cerca de 
110 alunos. Durante a cerimô-
nia, a secretária municipal do 
Trabalho, Telma Cardia, falou 
sobre o sucesso do progra-
ma, que estimula o estudante 
a crescer em sua área de 
atuação. 

“Quando o curso oferece 
aulas práticas, em campo, e o 
aluno tem contato com a rea-
lidade daquela profi ssão, ele 
fi ca muito animado para dar 
continuidade ao aprendizado. 
Todos aqui estão procurando 
trilhar um caminho melhor. 
Não podemos deixar que 
eles se esqueçam do enorme 
potencial que tem e, com 
certeza, quando termina-
rem a qualifi cação, não irão 
demorar em conseguir uma 
colocação no mercado formal 
de trabalho”, afi rmou.

[ bloco de notas ]

Contos e lendas guaru-
lhenses fi zeram a animação 
dos alunos da EPG Giseli 
Lazarini da Silva Portela, 
no Pimentas. O autor e 
contista guarulhense Elton 
Soares de Oliveira partici-
pou do encerramento do 
Festival Literário Literal-
mente Isso, com o Projeto 
“Guarulhos tem história”, 
desenvolvido ao longo do 
bimestre com os alunos.

Historiador, escritor e 
pesquisador da história 
local desde 1980, Elton se 
dedica em conhecer os 

lugares, curiosidades e o 
modo de vida das pes-
soas, principalmente em 
Guarulhos. As professoras 
utilizaram os livros do autor 
“Causos e lendas Gua-
rulhenses” e “Revelando 
a História do Pimentas e 
Região” para abordar a 
migração nordestina e o 
processo de transforma-
ção no bairro;a origem 
do nome e a história do 
bairro Pimentas; biografi a, 
reescritas, cidadania, entre 
outros aspectos culturais 
da região.

Contos e lendas guarulhenses 
encerram o festival literário

Prefeitura oferece serviços gratuitos 
de beleza em homenagem às mães

A Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência 
Social oferece gratuitamente 
os serviços de manicure, 
depilação e maquiagem para 
mulheres, até quinta-feira (9). 
Trata-se de uma ação social 
em homenagem às mães 
realizada nas dependências 
do Restaurante Escola Praça 
Gourmet (antiga Câmara Mu-
nicipal), localizado na praça 
Getúlio Vargas, no Centro.

Os atendimentos serão 
feitos por alunos dos cursos 

de formação profi ssiona-
lizante da área de beleza, 
que atenderão por em 
ordem de chegada e com 
supervisão dos profi ssionais 
formadores. Lembrando que 
os alunos encontram-se na 
reta fi nal dos cursos e logo 
receberão seus certifi cados 
de conclusão. Maquiagem 
será disponibilizada apenas 
na quinta-feira, dia 9 de maio, 
das 13 às 16 horas. Manicure 
e depilação ocorrerão todos 
os dias.

de beleza em homenagem às mães
Divulgação

Nesta terça-feira (7), o 
Adamastor Centro rece-
berá a segunda edição 
do ciclo de palestras 
“Voe, você pode!”. O 
evento acontece das 
8h30 às 16h30 e conta 
com 12 palestrantes que 
irão discutir temas como 
mercado de trabalho, 
propósito, motivação e 
futuro. As inscrições se-
guem abertas até segun-
da-feira (6) e devem ser 
feitas pelo seguinte link: 
http://bit.ly/2KPqBR4

O encontro está sendo 

realizado pela Secretaria 
do Trabalho em parceria 
com o Instituto Ser Dife-
rencial. Segundo Telma 
Cardia, gestora da Pasta, 
é muito importante que 
os jovens participem para 
que saiam motivados e 
animados para o merca-
do de trabalho. “Ouvimos 
diversos depoimentos 
dos jovens que partici-
param na edição do ano 
passado, relatando que 
aquela oportunidade mu-
dou a vida deles, a visão 
de mundo”, ressalta.

No próximo dia 11, terá iní-
cio na Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP), 
campus Guarulhos, curso 
gratuito  de português para 
imigrantes oferecido pelo 
Laboratório de Investigação 
em Migração, Nação e Fron-
teira (LIMINAR). As inscrições 
devem ser feitas pessoal-
mente no mesmo dia e local 
do início do curso. A iniciativa 
tem por objetivo integrar 
jovens e adultos imigrantes à 
cultura brasileira.

As aulas serão ministra-

das sempre aos sábados, 
das 14h às 17h, até 30 de 
novembro. Os participantes 
receberão certifi cados. Para 
mais informações, entre em 
contato pelo e-mail: grupoli-
minarunifesp@gmail.com

Serviço:
Português para imigrantes
Inscrições e início das 

aulas: 11 de maio, sábado.
Duração: 11/05 a 30/11
Local: UNIFESP Campus 

Guarulhos (Estrada do Ca-
minho Velho, 353 – Jardim 
Nova Cidade)

Mercado de Trabalho é tema do 
ciclo de palestras ‘Voe, você pode’

Cidade oferece curso gratuito 
de português para imigrantes

[ transparência ]

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

HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO
PRETO LTDA EPP
Prestação de serviços de publicidade.
VALOR: R$ 3.081.002,60

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
Fornecimento de beclometasona, dipropionato.
VALOR: R$ 149.212,50

PDR MIDIA EXTERIOR EIRELI ME
Aquisição de mobiliário urbano.
VALOR: R$ 136.000,00

HORUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA – EPP
Serviço de oftalmologia
VALOR: R$ 131.318,70

DIGITAL JUNDIAI LTDA
Locação de equipamentos reprográfi cos das unidades 
da Prefeitura de Guarulhos.
VALOR: R$ 99.889,00

PAIVA NOGUEIRA CONSTRUTORA EIRELI EPP
Serviços de manutenção no CEU Pimentas.
VALOR: R$ 60.405,21

POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Fornecimento de ataduras de crepe.
VALOR: R$ 54.606,40

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 
LTDA
Fornecimento de gás liquefeito.
VALOR: R$ 51.346,57

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Fornecimento de Ciprofl oxacino.
VALOR: R$ 44.761,50

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Fornecimento de Levopoda + Benserazida.
VALOR: R$ 38.024,70

LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI ME
Prestação de serviços de execução de limpeza.
VALOR: R$ 36.441,81

QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA
Fornecimento de Cetotifeno.
VALOR: R$ 28.890,00

MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Fornecimento de fraldas descartáveis, toalhas e len-
ços umedecidos.
VALOR: R$ 24.601,56

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do 
Município publicado no dia 17 de abril de 2019.
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EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 26, da Lei 
9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 414.187, de EMGEA – EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS, CNPJ/MF 04.527.335.0001-13, credora fi duciária, nos termos do registro 
número R-23, das matrículas 33.098 e 33.178, relativa aos imóveis situados na Rua Hélio Manzoni, 
296, Apartamento 43, Bloco 11, Edifício Guarujá, e vaga de garagem nº 80, localizada no 
térreo, parte integrante do Projeto Paulistano, Gopoúva, Guarulhos - SP, serve-se do presente 
para promover a Intimação por Edital do devedor fi duciante MARCOS VINICIUS DE SOUZA 
ALVES, CPF 329.924.718-28, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das 
prestações e encargos em atraso, tendo em vista que o devedor fi duciante MARCOS VINICIUS DE 
SOUZA ALVES encontra-se em local incerto ou não sabido.    

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 25/04/2019, corresponde a R$ 
183.655,43 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais 
até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, 
mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 2.011,03. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se a Intimação por Edital de Vossa Senhoria, para que se dirija ao Registro de 
Imóveis, situado na Rua Guaíra, nº 91, Jardim Barbosa, Guarulhos - SP, de Segunda a Sexta-
feira das 09h00min às 16h00min, onde devera efetuar o pagamento atualizado do débito acima 
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira publicação.

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município, na Rua 
Hélio Manzoni, 296, Apartamento 43, Bloco 11, Edifício Guarujá, e vaga de garagem nº 80, 
localizada no térreo, parte integrante do Projeto Paulistano, Gopoúva, em favor da credora 
fi duciária EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei 
n.° 9.514/97.    
  

Guarulhos, 07 de maio de 2019. 
Primeira Publicação                         
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Sertanejos divulgam data, local e preço de shows da turnê ‘Amigos’
As duplas sertanejas Zezé 

Di Camargo e Luciano, Chi-
tãozinho e Xororó e o cantor 
Leonardo, anunciaram as da-
tas da turnê “Amigos”, shows 
que realizarão em conjunto 
em 2019, em homenagem ao 
projeto Amigos, que marcou 
época como especial de fi m 
de ano da Globo na década 
de 1990.

Ao todo, serão quatro sho-
ws. O primeiro será em Belo 
Horizonte, capital de Minas 
Gerais, em 20 de julho. O gru-
po ressalta que a escolha da 
data coincide com o Dia do 
Amigo. Na sequência, vem os 

shows em São Paulo, no feria-
do de 7 de setembro, Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul, 
em 23 de novembro, e o en-
cerramento no Rio de Janeiro, 
em 14 de dezembro.

Os ingressos serão ven-
didos no site da Livepass, e 
o início das vendas ocorrerá 
ainda no mês de maio. Em 
São Paulo, o show será reali-
zado no Allianz Parque, com 
ingressos que variam entre 
R$ 50 reais (meia-entrada da 
cadeira superior) a R$ 480 
(pista premium).

Serviço:
São Paulo - 7 de setembro

Estádio Allianz Parque - Rua 
Palestra Itália, 200, Perdizes

Início às 20h. Classifi cação 
etária: 14 anos.

Abertura das vendas: 17 
de maio, à00h01 (quinta para 
sexta-feira)

Preço: Pista Premium: R$ 
480 (R$ 240 meia-entrada); 
Pista: R$ 240 (R$ 120 meia-
-entrada); Cadeira Nível 1: R$ 
260 (R$ 130 meia-entrada); e 
Cadeira Superior: R$ 100 (R$ 
50 meia-entrada)

* Para todos os ingressos 
do show da Turnê Amigos em 
São Paulo será cobrada taxa 
de conveniência de 20%

Um levantamento publi-
cado pelo jornal The Inde-
pendent revelou que os 
hinos tradicionais de fune-
rais estão sendo deixados 
de lado e abrindo espaço 
para artistas da atualidade, 
como o cantor Ed Sheeran.

Em 2016, a lista de mú-
sicas mais populares em 

funerais do Reino Unido 
contava com as canções 
The Lord Is My Shepherd 
e All Things Bright and 
Beautiful. No entanto, tais 
músicas foram substituí-
das na lista divulgada em 
2019. Ed Sheeran, por 
exemplo, se destacou na 
6ª posição com Superma-

rket Flowers.
O topo da lista perma-

nece com as mesmas can-
ções desde 2016: Frank 
Sinatra, com My Way, li-
dera, seguido por Time to 
Say Goodbye, de Andrea 
Bocelli e Sarah Brightman, 
e Somewhere Over the 
Rainbow, de Eva Cassidy.

1. My Way - Frank Sinatra
2. Time To Say Goodbye - Andrea Bocelli e
Sarah Brightman
3. Over The Rainbow - Eva Cassidy
4. Wind Beneath My Wings - Bette Midler
5. Angels - Robbie Williams

6. Supermarket Flowers - Ed Sheeran
7. Unforgettable - Nat King Cole
8. You Raise Me Up - Westlife
9. We’ll Meet Again - Vera Lynn
10. Always Look on the Bright Side of Life 

- Eric Idle

As 10 mais tocadas em  funerais do Reino Unido

Cantor Ed Sheeran entra 
na lista de  músicas mais 
populares em funerais
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ACE leva prêmios e shows para as mamães na 
Dom Pedro II e em Bonsucesso neste sábado

O Dia das Mães – se-
gunda melhor data do 
comércio no ano, perden-
do apenas para o Natal – 
acontece neste domingo, 
12/05. No sábado, 11, a 
ACE-Guarulhos preparou 
dois grandes eventos 
para os consumidores que 
frequentam dois dos mais 
movimentados centros co-
merciais da cidade: o cal-
çadão da Rua Dom Pedro II 
e o Shopping Bonsucesso.

O evento em comemo-
ração ao Dia das Mães 
acontece ao ar livre e terá 
distribuição de prêmios e 
shows musicais. No centro 
de Guarulhos, as atrações 
começam às 12h e ficam 
por conta de Cyro Aguiar, 
Ângelo Máximo e Sampa 
Crew. No Bonsucesso, a 
partir das 18h, o show é da 
dupla Éverton e André.

“Nossa intenção é levar 
entretenimento para os 
consumidores que vão ao 

comércio local buscar os 
presentes para as mamães, 
além de tentar atrair mais 
clientes à rede varejista de 
Guarulhos nesta data tão 
importante para o setor”, 
explicou o presidente da 
ACE, William Paneque.

“Como muita gente deixa 
para comprar os presentes 
na última hora, quere-
mos presentear esses 
consumidores com muita 
música e prêmios, além 
de levar mais clientes para 
os centros comerciais da 
cidade”, apontou o diretor 
de Eventos da entidade, 
Rubens Aquino.

Os eventos de Dia das 
Mães da ACE-Guarulhos 
têm o apoio da Prefeitura 
de Guarulhos, da Vegus 
Construtora e Incorpora-
dora, da Unimed Guaru-
lhos, do X Supermerca-
dos, da Guarupass, do 
Sicoob Cantareira e do 
Grupo RMC.
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Apartamento
Bonsucesso 

Apartamento
Parque Uirapuru

Terreno
Bonsucesso

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

Apartamento
Cidade Jardim Cumbica

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Apartamento 
Picanço

Novo! 50m2,2 dormitórios, 
(1 suíte) prox.ao zoológico,
sala, coz mobiliada ,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU+COND

cod.1525

Apartamento 
Parque Uirapuru

Prox. Escola Amadeu Pereira 
Lima, 2Dorm, sala, coz, 1wc,
piso frio, 1vg,lazer s/Piscina

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

Apartamento 
Jd. Presidente Dutra

Reformado! 47m2, 
2 Dorm sala, coz 
americana,1vg

R$750,00+IPTU+COND
cod.2070

Apartamento
Vila Galvão

60m2, Prox. ao Esporte Club 
Vila Galvão, 2dorm, sala 
cozinha, 1vaga coberta

R$1.500,00 IPTU+COND 
incluso.

cod.1654

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial
composto por 3 salas e

3 banheiros dentro das salas
R$1.800.00(Estuda Proposta)

Cod.1608

Salão Comercial
J.d Presidente Dutra
200m2, Forno a lenha, 

Excelente para 
pizzaria, restaurante, padaria, 

fácil acesso a Dutra.
R$3.800,00 

cod.1766

Apartamento
Vila Alzira

41m2, Prox. Escola Municipal 
Chico Mendes, 2Dorm, coz 
planejada, sala,1 vg.R$75 

Mil de entrada+transferência 
de divida (Financiamento)

Cod.2023

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha

Prox. Shopping 
Maia,2Dorm(1Suíte), sala 
2 ambientes com sacada e 
espaço gourmet. 1vg,Lazer 

Completo. R$345 MIL (Aceita 
Financiamento,EstudaProposta)

Cod.1940

Terreno
Água Azul

3100m2,Prox a ponto de 
ônibus, Escritura Registrada

R$ 130.000,00 (Estuda 
Proposta e Permuta em Auto 

de menor valor)
Cod.659

Terreno
Pq. Residencial Bambi

518m2, Plano, 
Prox. a UBS Bambi, 
escritura registrada

R$200 Mil.
Cod.539

VENDA
Res. Paes De Barros

Sobrado
2 Dorm (1 planejado), sala 

ampla, cozinha planejada, 1 
banheiro,

, churrasqueira , 4 vagas.
R$380 MIL (Financiamento)

Cód.1949

Sobrado
Jd. Sâo Manoel

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

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

por terreno menor valor)
Cod.1912

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

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

cod.1975

Apartamento
Cidade Jardim Cumbica

58m2,Prox. Estr. Guarulhos 
Nazaré, 2Dorm, sala, 

coz,1wc,1vaga,
área de serviço, semi-mobiliado.

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

50m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

Sobrado fundos: 4salas,2wcs
R$ 7.000,00+IPTU 

(Est. Proposta)
cod.1666

43m2, Prox. Mercado 
Nogumo

2 Dorm, sala, coz, 1wc, 
1vaga coberta, lazer 
completo s/piscina

R$ 155 Mil (Financiamento)
Cód.1188

300m2, Prox. Trevo e Céu 
de Bonsucesso, plano, 

Documentação 100% ok.
R$350 Mil (Estuda Proposta)

Cod.168 

82m2, prox. Av. Salgado Filho, 
3dorm(1suite),sala 2 amb, 

coz, 2wc, 2vgs.R$380.000,00 
(� nanc, permuta em apto 

menor valor)
cod.2080

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

re
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: 5
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS 
SOBRADO VAGO 04 DORMITÓRIOS, 3 SALAS, E 2 BANHEIROS, 
100% REFORMADO (08 VAGAS DE GARAGEM), MURADO COM 
FRENTE PARA ESTRADA DO ELENCO, Nº 1416. CENTRO DO 

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

60X FIXAS.
 

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

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

 
Apartamento Planalto Paulista

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

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

ou � nanciamento bancário.
 

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

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

FIXAS.

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

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

EM 60 X FIXAS.

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

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

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

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

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

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

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

60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
 

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

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

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

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

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

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

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

JACAREZINHO, 159
 

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

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

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

ENTRADA, OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO
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Enilson Francisco Neves, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de recebimento, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quinze 
de março de mil novecentos e noventa e 
seis (15/03/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Enio Francisco da Silva e de Vera Lucia 
Neves.
Rafaela Barbosa Felis, estado civil sol-
teira, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Guarulhos (Reg.Osasco, 1º 
Subdistrito), SP no dia nove de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e oito 
(09/12/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jorge da Silva Felis e de Simone Barbosa 
Felis.

Marcos Antonio de Oliveira Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascido em Tavares, PB no dia 
vinte e nove de abril de mil novecentos e 
noventa e três (29/04/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio José da Silva e 
de Elizabete Pereira de Oliveira Silva.
Marianne Alves Carvalho, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
abril de mil novecentos e noventa e três 
(28/04/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Roberto Lopes Carvalho e de Anne Kelly 
Alves Carvalho.

Michel Batista de Amorim, estado civil 
solteiro, profi ssão designer gráfi co, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
três (29/10/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de João Eudes Batista de Amorim e de 
Nilcéa Machado de Amorim.
Mariana Pereira Baggio, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo, 
SP no dia primeiro de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e um (01/01/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Renato 
Rodrigues Baggio e de Eliana Aparecida 
Pereira Baggio.

Leonardo Galvani de Oliveira, estado 
civil divorciado, profi ssão administrador 
de rede, nascido em Guarulhos, SP no 
dia doze de março de mil novecentos e 
oitenta e cinco (12/03/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Jorge de Oliveira e de 
Ivani Aparecida Galvani de Oliveira.
Daiane Laís de Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão nutricionista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(16/05/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antônio de Souza e de Cilsa Aparecido 
de Souza.

Joede Araújo de Souza, estado civil di-
vorciado, profi ssão serralheiro, nascido 
em São Luiz de Quintude, AL no dia de-
zenove de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (19/02/1981), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Amarino Alves de Souza e de 
Irene Araújo de Souza.
Yuli Rauane Reis, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Poço Redondo, SE no dia vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
nove (22/11/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Reis e de Maria José da Silva.

Luiz Carlos Pinelli Júnior, estado civil 
solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(24/10/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Carlos Pinelli e de Luzia Moreira dos 
Santos Pinelli.
Francilmara Cavalcante de Lima, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Subdistrito Penha de França, São 
Paulo, SP no dia dois de março de mil no-
vecentos e noventa e três (02/03/1993), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Gomes 
de Lima e de Francisca Maria Cavalcante 
Lima.

Cleiton Bessa Camargo, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em Sub-
distrito Casa Verde, São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (26/02/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Josué de Camargo Reis e 
de Maria Elza Pereira de Bessa Camargo.
Daniele Rodrigues da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/02/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Demilton Ribeiro da Silva e de Conceição 
Aparecida Rodrigues.

Renan Saito Rodrigues, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de sistemas, nas-
cido em Subdistrito Aclimação, São Paulo, 
SP no dia dois de outubro de mil novecen-
tos e noventa e um (02/10/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Eugenio Edison Rodri-
gues e de Rosemary Pinto Rodrigues.
Thaís Caroline de Sena, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Subdis-
trito Cambuci, São Paulo, SP no dia trinta 
de maio de mil novecentos e noventa e 
três (30/05/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Crispim Pereira de Sena Filho e de Ro-
seneide Aparecida Furchini de Sena.

Celso Rodrigues de Arruda Prado, esta-
do civil solteiro, profi ssão operador, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e um (24/09/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Celso de Arruda Prado e de Lenilza Ro-
drigues da Silva Prado.
Rafaella Cristina Ferreira dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e cinco de junho de mil nove-
centos e noventa e oito (25/06/1998), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Vanderlei Ferreira 
dos Santos e de Elisângela Cristina Ferrei-
ra dos Santos.

Jefferson Manoel da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(19/04/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ademar Manoel da Silva e de Zuleide Ma-
ria da Silva.
Karen Martins dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e setenta e nove (01/06/1979), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Osmundo 
Ferreira dos Santos e de Neuza Martins 
dos Santos.

Rafael Siqueira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autonomo, nascido em Subdistrito 
Liberdade, São Paulo, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e setenta e nove 
(05/06/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Manoel Siquiera e de Magda Maria 
Kanzaki Siqueira.
Ana Carolina Rebouças Lauton, estado 
civil solteira, profi ssão medica, nascida em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Liberdade), SP 
no dia vinte e nove de abril de mil novecen-
tos e oitenta (29/04/1980), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Luiz Emanuel Rebouças Lau-
ton e de Ivani Cerencio Rebouças Lauton.

Eduardo Pellegrino Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente de operações, 
nascido em Subdistrito Lapa, São Paulo, 
SP no dia dezessete de junho de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (17/06/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Edson Santos 
Alves e de Conceição Aparecida Pellegrino 
Alves.
Suelen Sousa de Carvalho, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de frota, nas-
cida em Taguatinga (Reg.3º Ofício), DF no 
dia nove de abril de mil novecentos e no-
venta e seis (09/04/1996), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Oriel Leite de Carvalho e de 
Maria José de Sousa.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Carlos Augusto Alves de Campos, 
estado civil solteiro, profi ssão agente de 
portaria, nascido em Subdistrito Ipiran-
ga, São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
junho de mil novecentos e noventa e um 
(26/06/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Augusto de Campos e de Rosana 
de Souza Alves Campos.
Angélica Aparecida Almeida Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de es-
crita fi scal, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (10/12/1994), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Sidney de Sousa e Silva 
e de Shirley Aparecida de Almeida e Silva.

Ramiro Francisco de Paula Filho, es-
tado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Vila Guilherme), SP no dia cinco de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(05/09/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ramiro Francisco de Paula e de Maria Isa-
bel Lourenço de Queiroz.
Elisângela de Jesus Santos, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de sac, nas-
cida em Subdistrito Pari, São Paulo, SP 
no dia doze de maio de mil novecentos e 
setenta e oito (12/05/1978), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Santos e de Ana Rita de 
Jesus Santos.

Bruno Lang Gonçalves, estado civil 
solteiro, profi ssão bancario, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (25/12/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Eduardo Vieira Gonçalves e de Regina 
dos Santos Lang Gonçalves.
Patricia Barbosa Fernandes, estado civil 
solteira, profi ssão hipinologa, nascida em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no dia 
nove de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (09/12/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Bernardo da Costa Fernandes 
e de Izilda Aparecida Barbosa Fernandes.

Edson Gomes Bezerra Junior, estado 
civil divorciado, profi ssão gerente de loja, 
nascido em São Paulo (Subdistrito Cer-
queira César), SP no dia primeiro de se-
tembro de mil novecentos e setenta e oito 
(01/09/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edson Gomes Bezerra e de Marlene dos 
Santos Bezerra.
Alessandra Marques Gouvêa, estado ci-
vil divorciada, profi ssão auxiliar de desen-
volvimento educacional, nascida em São 
Paulo, SP no dia doze de junho de mil no-
vecentos e setenta e quatro (12/06/1974), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Gilberto Gouvêa e de Hevelyn 
Suely Marques Gouvêa.

Americo Augusto Lunardelli, estado 
civil divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido em Apucarana, PR no dia quinze 
de maio de mil novecentos e cinquenta e 
seis (15/05/1956), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Americo Lunardelli e de Maria Milano 
Lunardelli.
Eva Cristina Dias, estado civil divorciada, 
profi ssão analista de RH, nascida em Sub-
distrito Santa Efi gênia, São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de abril de mil novecentos 
e sessenta e três (25/04/1963), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Juvenal Marcondes Dias 
e de Vera Maria de Souza Dias.

Leandro Fontes Gonçalves, estado civil 
solteiro, profi ssão comprador, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(07/11/1991), residente e domiciliado em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz 
Evangelista Gonçalves e de Glicia Marcia 
Fontes Gurjão do Nascimento.
Emilly Lacerda de Sousa Dantas, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em José da Penha (Reg.Rafael Fernan-
des), RN no dia doze de março de mil no-
vecentos e noventa e cinco (12/03/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Edison Dantas 
da Silva e de Fabíola Lacerda de Souza.

Agnaldo de Oliveira Cardoso Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão profi ssional 
de educação fi sica, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezessete de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(17/12/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Agnaldo de Oliveira Cardoso e de Mirianil-
ce Alves Barroso Oliveira Cardoso.
Claudia da Silva, estado civil solteira, pro-
fi ssão técnico de segurança do trabalho, 
nascida em Diadema (Reg.1º Subdistrito 
de Santo André), SP no dia quatorze de 
agosto de mil novecentos e noventa e três 
(14/08/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Rosinha Tomas da Silva.

Claudiney de Freitas, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Nazaré Paulista (Reg.1ºSubdistrito de 
Guarulhos), SP no dia quatorze de ja-
neiro de mil novecentos e setenta e sete 
(14/01/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Neusa de Freitas.
Jane Cleide Pereira de Andrade, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Miguel dos Campos, AL no dia 
vinte e quatro de janeiro de mil nove-
centos e setenta e quatro (24/01/1974), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Geraldo 
Pereira de Andrade e de Maria de Lour-
des Andrade.

Rodolfo da Silva Campos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão editor, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Lapa), SP no 
dia oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e três (08/10/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Irani da Silva Campos.
Sarah Rodrigues da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Brás, São Paulo, SP no 
dia dezesseis de agosto de mil nove-
centos e noventa e dois (16/08/1992), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Ivonete 
Rodrigues da Silva.

Fábio Daniel dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão químico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de agos-
to de mil novecentos e noventa e sete 
(07/08/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Fabio Arlindo dos Santos e de Elza Ma-
ria dos Santos.
Evelyn Ferreira Marques, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de ju-
nho de mil novecentos e noventa e seis 
(25/06/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Wilson Ferreira de Lima e de Solange 
Marques de Oliveira.

Anderson Moitinho de Farias, estado 
civil solteiro, profi ssão jardineiro, nas-
cido em Coaraci ( Reg.1º Subdistrito 
Guarulhos-SP), BA no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/01/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Domingos de Farias e de Vilma 
Moitinho de Farias.
Ana Paula Silverio da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão arrematadeira, 
nascida em Linhares, Estado do Espí-
rito Santo (Reg.Mucuri-BA) no dia doze 
de julho de mil novecentos e noventa 
(12/07/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edval Pereira da Silva e de Maria José 
Silverio Ucelli.

Josué Alves Pimentel, estado civil di-
vorciado, profi ssão operador de máqui-
na, nascido em Canhotinho, PE no dia 
três de setembro de mil novecentos e 
sessenta e sete (03/09/1967), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Nelson Alves Qua-
resma e de Raquel Pimentel Quaresma.
Zenilda Pais de Araujo, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São João, PE no dia dez de de-
zembro de mil novecentos e oitenta 
(10/12/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Graciano de Araujo e de Maria 
Pais de Araujo.

Alexandre Augusto de Paula, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de pro-
dução, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de agosto de mil nove-
centos e noventa e cinco (29/08/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Marcelo 
Augusto de Oliveira e de Sandra Maria 
de Paula.
Tamiris da Silva Araujo, estado civil 
solteira, profi ssão camareira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
julho de mil novecentos e noventa e três 
(27/07/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Dantas de Araújo e de Maria Rosi-
meire da Silva Araujo.

Filipe Reibram Rodrigues, estado civil 
solteiro, profi ssão cartazista, nascido 
em São Paulo (Reg.1º Subdistrito Gua-
rulhos), SP no dia vinte e quatro de ju-
lho de mil novecentos e noventa e um 
(24/07/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Lucineide do Carmo Rodrigues.
Flávia de Santana Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão esteticista, nasci-
da em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila 
Nova Cachoeirinha), SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
sete (12/08/1987), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Flavio Luis Barros de Oliveira e 
de Marinalva de Santana.

Carlos Eduardo Abdon Fernandes, 
estado civil solteiro, profi ssão encarre-
gado de confecção, nascido em Subdis-
trito Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, 
SP no dia seis de maio de mil novecen-
tos e noventa e oito (06/05/1998), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Carlos de 
Souza Fernandes e de Simone Abdon 
Fernandes.
Larissa Dias Fernandes, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Tucuru-
vi), SP no dia onze de junho de mil no-
vecentos e noventa e oito (11/06/1998), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcio 
Fernandes e de Rosa Aparecida Dias.

Mauro Moreira dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão marceneiro, nasci-
do em Caçapava, SP no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e sessenta 
e sete (27/05/1967), residente e domici-
liado em Caçapava, SP, fi lho de Antonio 
Aparecido dos Santos e de Benedita 
Moreira dos Santos.
Regiani Hiter Pereira dos Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Ritápolis, MG no dia vinte 
e nove de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (29/01/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Lourdes Silva Santos.

Claudio Manoel Barboza Junior, esta-
do civil divorciado, profi ssão represen-
tante comercial, nascido em São Paulo, 
SP no dia primeiro de maio de mil nove-
centos e oitenta (01/05/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Claudio Manoel Bar-
boza e de Arace Ribeiro Barboza.
Liliya Migalchan, estado civil divor-
ciada, profi ssão empresária, nascida 
em Chernovtsy no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e setenta e dois 
(25/05/1972), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Khalus Mircha e 
de Khalus Domnika.

Fernando Nascimento Ribeiro Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
telecomunicações, nascido em Mauá, 
SP no dia quinze de abril de mil nove-
centos e noventa e dois (15/04/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Elixandre 
Ribeiro da Silva e de Lizoneide Maria do 
Nascimento.
Alessandra Gomes da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de março 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/03/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Josué Apolinário da Silva e de 
Maria Aparecida Gomes da Silva.

Bruno Rogerio, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos 
e noventa e um (18/08/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Marcos Rogerio e de 
Claudia Cristina Lemos do Nascimento.
Graziela dos Santos Figueiredo, esta-
do civil solteira, profi ssão arte fi nalista, 
nascida em Porto Alegre (Reg.3ª Zona), 
RS no dia vinte e seis de maio de mil no-
vecentos e noventa e sete (26/05/1997), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Cristian 
Kubiaki de Figueiredo e de Aline Selau 
dos Santos.

Renato Venancio de Carvalho, estado 
civil divorciado, profi ssão gerente fi nan-
ceiro, nascido em São Paulo, SP no 
dia dez de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (10/01/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Horacio Venancio 
de Carvalho Filho e de Suely Batista de 
Carvalho.
Geovanna Carlos Couto, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, 
nascida em São Caetano do Sul (Reg.
Mauá), SP no dia quatorze de janei-
ro de mil novecentos e noventa e sete 
(14/01/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Lourival Oliveira do Couto e de Gisele 
dos Santos Carlos Couto.

Rafael Neves de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito de 
abril de mil novecentos e noventa e qua-
tro (08/04/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Eduardo de Souza e de Silvana 
Neves da Silva.
Camila Cepeda Nader, estado civil 
solteira, profi ssão designer, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de de-
zembro de mil novecentos e noventa e 
três (28/12/1993), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jorge Antonio Nader e de Uilma 
Cepeda Nader.

Álvaro da Silva Amorim Júnior, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Duque de Caxias, RJ no dia vinte e 
sete de março de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (27/03/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Álvaro da Silva Amorim 
e de Ivone de Araujo Amorim.
Andréa Cristina da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão analista de produtos, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte 
e um de setembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (21/09/1986), residente e 
domiciliada em Subdistrito Capela do 
Socorro, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo 
Nelson da Silva e de Enizete da Silva.

Antonio Junior Soares Freitas, esta-
do civil solteiro, profi ssão funcionário 
público municipal, nascido em Senhor 
do Bonfi m, BA no dia vinte e dois de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e um 
(22/10/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rodolfo Soares de Freitas e de Maria El-
vina de Freitas.
Angélica da Conceição da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Guarulhos, SP no 
dia nove de agosto de mil novecentos e 
oitenta (09/08/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Carmen Célia da Silva.

Leonardo Carvalho de Oliveira, estado 
civil divorciado, profi ssão preparador de 
máquina, nascido em São Paulo, SP no 
dia dezoito de junho de mil novecentos 
e oitenta (18/06/1980), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Antonio de Oliveira e de 
Maria José Pereira de Carvalho.
Ana Carolina Lucas, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Itatiba, 
SP no dia vinte de abril de mil novecen-
tos e oitenta e sete (20/04/1987), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Maria Aparecida 
Lucas.

Marone Menezes Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão programador, nascido 
em Paulo Afonso (Reg.Glória), BA no dia 
primeiro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (01/02/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Marcolino Jose da Silva 
e de Balbina Gomes Menezes Silva.
Juracy Gomes de Sena, estado civil sol-
teira, profi ssão babá, nascida em Belém 
São Francisco, Estado de Pernambuco 
(Reg.Macururé-BA) no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (21/12/1985), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Maria Lídia Gomes de Sena.

Edmundo Martins Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de refrigera-
ção, nascido em São Paulo (Reg.Sub-
distrito Tatuapé), SP no dia trinta e um de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(31/01/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Vicente Bernar-
dino da Silva e de Maria da Conceição 
Martins Silva.
Cristiane Cardoso, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora autônoma, nascida 
em Subdistrito Liberdade, São Paulo, SP 
no dia dezessete de outubro de mil no-
vecentos e setenta e seis (17/10/1976), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio José 
Cardoso e de Antonia Guesso Cardoso.

Marcos Vinícius Souza de Santana, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dezessete de setembro de mil nove-
centos e noventa e nove (17/09/1999), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Anailton 
Santos de Santana e de Luciene de Je-
sus Souza.
Naara da Silva Moreira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
fevereiro de dois mil e um (27/02/2001), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Jetro Morei-
ra e de Maria do Carmo da Silva Moreira.
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Wiliam José dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado logístico, 
nascido em Francisco Morato, SP no dia 
vinte e um de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e três (21/02/1993), resi-
dente e domiciliado em Francisco Mora-
to, SP, fi lho de José Antonio dos Santos 
e de Marlene Barboza dos Santos.
Mayara Guimarães Ruys Sendas, es-
tado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de setembro de mil novecentos e no-
venta e cinco (30/09/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Roberto dos Santos 
Sendas Junior e de Marisa Guimarães 
Ruys Sendas.

Flavio Torres dos Anjos, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista de aplica-
tivo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos 
e noventa e um (18/09/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Adalto Vicente dos 
Anjos e de Maria Bezerra Torres.
Amanda Medeiros de Freitas, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Sorocaba (Reg.2º Subdistrito), SP no dia 
nove de novembro de mil novecentos e 
noventa e seis (09/11/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Adi Cesar Freitas e de 
Maria Auxiliadora Medeiros.

Cleiton Teodoro de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máqui-
nas, nascido em Arujá, SP no dia onze 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (11/09/1989), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Joaquim Teodoro de Souza 
e de Ana Maria Martins de Souza.
Jéssica Francelina de Sousa, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
um (01/02/1991), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Alberto Antonio de Sousa e 
de Josefa Francelina da Cruz.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Eduardo Fermiano, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia vinte de maio de mil novecentos 
e noventa e nove (20/05/1999), residen-
te e domiciliado em Arujá, SP, fi lho de 
Enedir Fermiano e de Elysangela Galoni 
Fermiano.
Laura Cristina Proença, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de julho de 
dois mil e um (15/07/2001), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Sebastião Carlos de 
Proença e de Juliana Cardoso Proença.

Rodrigo Martins dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar operacio-
nal, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de outubro de mil nove-
centos e noventa e quatro (25/10/1994), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Manoel 
Martins dos Santos e de Maria Benicio 
Zeferino.
Mailane do Carmo Andrade, estado ci-
vil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Tucano, BA no dia onze de agosto 
de mil novecentos e noventa e sete 
(11/08/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Edelvito Souza Andrade e de Maria 
Francisca do Carmo.

Marcelio Salvador, estado civil divor-
ciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo, SP no dia nove de ou-
tubro de mil novecentos e cinquenta e 
seis (09/10/1956), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Mario Salvador e de Cecilia 
Gonçalves Salvador.
Sueli Aparecida Barbosa, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia onze de janeiro de mil novecentos 
e sessenta (11/01/1960), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José de Oliveira e de 
Maria Aparecida de Oliveira.

Emilio Pires Barreto Neto, estado civil 
solteiro, profi ssão diretor técnico tea-
tral, nascido em Brasília (Reg.Núcleo 
Bandeirante), DF no dia dezessete de 
junho de mil novecentos e oitenta e três 
(17/06/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Samuel Pires Barreto e de Maria 
Auxiliadora Moura de Jesus.
Luciana Mendes Cavalcante, estado 
civil solteira, profi ssão funcionária pú-
blica, nascida em Campinas (2º Subdis-
trito), SP no dia dezenove de setembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(19/09/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Duilio Corrêa Cavalcante e de 
Maria Guilhermina Mendes Cavalcante.

Rafael Piscerne Neves, estado civil di-
vorciado, profi ssão marceneiro, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de março de mil novecentos e sessenta 
e dois (28/03/1962), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Aparecido Neves e de Nair 
Guerra Neves.
Sônia Ferreira, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e sessenta e um 
(23/10/1961), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Luiz Araujo Ferreira e de Delzira 
Ferreira.

Luiz Antonio Fidelis, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e setenta e 
três (25/06/1973), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Fidelis e de Maria 
Divina Fidelis.
Edinélia Rosa dos Santos, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de mo-
nitoramento, nascida em Ibicuí, BA no 
dia quatorze de maio de mil novecentos 
e setenta e dois (14/05/1972), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Bento dos 
Santos e de Lindaura Rosa de Jesus.

Cesar Rondon Leite, estado civil divor-
ciado, profi ssão técnico de informática, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito 
de março de mil novecentos e setenta 
e dois (08/03/1972), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Leite e de Neuza Jo-
aquim Leite.
Wanessa de Oliveira Martins, estado 
civil solteira, profi ssão fotógrafa, nas-
cida em Belém (Reg.Val-de-Cães), PA 
no dia sete de dezembro de dois mil 
(07/12/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Wdakson Ramos de Oliveira e 
de Maria Rita Lopes Martins.

Filipe David Sabino, estado civil soltei-
ro, profi ssão servidor público estadual, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (24/02/1989), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Samuel Sabino 
e de Magali de Almeida David Sabino.
Mariléia Évelyn Costa Monteiro, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em Maracanã (Reg.
Vila de Boa Esperança), PA no dia sete 
de julho de mil novecentos e noventa e 
quatro (07/07/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Raimundo Costa Monteiro e 
de Odaléia Costa de Castro.

Lawson Obas Apollos, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido em 
Uwheru, Nigéria no dia cinco de maio 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/05/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jimy Apollos e de Juian Edo.
Floracy Gonçalves Spenas Silva, 
estado civil solteira, profi ssão cabelei-
reira, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quinze de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (15/11/1989), residente 
e domiciliada em 2º Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Adailson Gonçalves 
Spenas e de Cristiane Aparecida Bar-
reto da Silva.

Vinícius de Oliveira Caldeira Bonfi m, 
estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (12/10/1985), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Helio Caldeira Bonfi m e de Sonia 
Raimunda de Oliveira Bonfi m.
Jeniffer Ruelo Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida 
em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no 
dia trinta de agosto de mil novecentos e 
noventa e um (30/08/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Edson Brito Ferreira e de 
Edna Teodoro Ruelo Ferreira.

Caio Cesar Corrêa da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e nove (27/02/1989), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Carlos 
Grillo da Silva e de Lilia Corrêa Grillo da 
Silva.
Marcia Dantas de Castro, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia sete de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(07/05/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Macêdo de Castro e de Maria 
Madalena Dantas de Castro.

Romullo Franklyn Victorino Inacio, 
estado civil solteiro, profi ssão analista da 
qualidade, nascido em Guarulhos, SP no 
dia trinta e um de agosto de mil novecen-
tos e noventa e cinco (31/08/1995), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Itamar Aparecido 
Inacio e de Vanessa Kele Victorino.
Beatriz Soares da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
seis (03/01/1996), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gerson Carlos da Silva e de Rosiane So-
ares Pereira.

Thiago de Sá Amorim, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Feira de Santana (Reg.2º Ofício), BA no 
dia nove de maio de mil novecentos e 
noventa e um (09/05/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Emanuel Pio de Amorim 
e de Zilda Gomes de Sá.
Krisna da Silva Vicente, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Uruçuca, BA no dia treze de julho de mil 
novecentos e noventa e um (13/07/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Fer-
reira Vicente e de Eliana Maria da Silva.

Jonas Silva Santos, estado civil solteiro, 
profi ssão funileiro, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e setenta e dois (07/12/1972), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de João Silva 
Santos e de Ivanete Silva Santos.
Norma Sueli Damaceno do Nascimen-
to, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Arapongas, PR no dia 
vinte e um de agosto de mil novecentos 
e cinquenta e oito (21/08/1958), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio Damaceno do 
Nascimento e de Maria Lúcia Damaceno 
do Nascimento.

Ivan Llinares Bonet, estado civil divor-
ciado, profi ssão torneiro mecânico, nasci-
do em Caraguatatuba, SP no dia vinte e 
oito de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (28/01/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Miquel Jordy Rezende Bonet 
e de Ascencion Sanchez Llinares Bonet.
Eidi de Oliveira Alves, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de dentista, nascida 
em São Paulo (Reg.Distrito Ermelino Ma-
tarazzo), SP no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/01/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Braz 
Fortunato Alves e de Edina Nogueira de 
Oliveira.

Lázaro Augusto Barbosa Alves, estado 
civil solteiro, profi ssão mecânico de aero-
naves, nascido em Salvador (Reg.Sub-
distrito Santo Antonio Além do Carmo), 
BA no dia nove de setembro de mil no-
vecentos e setenta e quatro (09/09/1974), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Lourival Ve-
loso Alves e de Geronilde Otávia Barbosa 
Alves.
Soraia Silvia de Amorim, estado civil 
solteira, profi ssão bacharel em direito, 
nascida em Subdistrito Cerqueira César, 
São Paulo, SP no dia treze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta (13/02/1980), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Ramaiana 
Augusto de Amorim e de Maria Silvia dos 
Santos.

Danilo Rodrigues do Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
operações, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de setembro de mil nove-
centos e noventa (29/09/1990), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Francisco Venancio do 
Nascimento e de Sara Rodrigues.
Daiane Semaan Giammarino, estado 
civil solteira, profi ssão dentista, nascida 
em São Paulo, SP no dia três de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e dois 
(03/02/1992), residente e domiciliada em 
Subdistrito Vila Formosa, São Paulo, SP, 
fi lha de Angelo Antonio Giammarino Filho 
e de Hanana Habib Semaan Giammarino.

Luiz Henrique Vieira Mendonça, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Santana), SP no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
seis (24/09/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Francisco Henrique Mendonça e de 
Vera Lucia Vieira Mendonça.
Nathalya Oliveira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
nove (10/11/1999), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de André Cristian dos Santos e de 
Silvia Fernanda Moura de Oliveira.

Ladislau Junior Cavalcante de Araujo, 
estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de aeronaves, nascido em Duque de Ca-
xias (Reg.1º Distrito), RJ no dia seis de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(06/06/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ladislau de Araujo e de Leila Valeria Ca-
valcante de Araujo.
Monique Cardoso Domingos, estado 
civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em Rio de Janeiro (Reg.12ª Circunscri-
ção), RJ no dia vinte e dois de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/02/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Reinaldo Queiroz Domingos e de Cláudia 
Maria Vieira Cardoso.

Marcos Vinicius de Souza Toledo, es-
tado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
mecatrônico, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e seis de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (26/08/1984), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Aguinaldo 
Pinto de Toledo e de Roseni Faria de 
Souza Toledo.
Lorhane Martins Custódio, estado civil 
solteira, profi ssão analista de sistema, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (17/12/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Robson Carvalhaes Custódio 
e de Zuleica Rodrigues Martins Custódio.

Daniel Henrique Moreira Barbosa, es-
tado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Guarulhos, SP 
no dia trinta e um de agosto de mil nove-
centos e noventa e um (31/08/1991), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Noel Barbosa e de 
Vera Lucia Moreira Barbosa.
Tatiele Pereira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de saúde bucal, 
nascida em Jaguaquara, BA no dia treze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(13/02/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Félix Oliveira dos Santos e de Maria de 
Lourdes Alcantara Pereira.

Caio Dantas de Castro, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Liber-
dade), SP no dia dezessete de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e seis 
(17/02/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Marco Rogerio de Castro e de Neusa 
Dantas de Castro.
Juliana Aparecida Santos da Cruz, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e nove 
(05/05/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marcio Eduardo Pereira da Cruz e de Val-
delice dos Santos da Cruz.

Vinícius Martins Pesenti, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezoito de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e nove 
(18/02/1999), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alexandre Pesenti da Silva e de Elaine 
Vanessa Martins Pesenti.
Laryssha da Silva Santos de Jesus, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze de 
setembro de dois mil (11/09/2000), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Carlos Santos 
de Jesus e de Dalva da Silva Santos.

Felipe Pires Nascimento, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de esteira, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze 
de junho de mil novecentos e noventa 
e um (13/06/1991), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Edson José do Nascimento 
e de Josiete da Silva Pires Nascimento.
Vanessa Magalhães Matos da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de berçario, nascida em Guarulhos, 
SP no dia seis de outubro de mil nove-
centos e noventa e um (06/10/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Celso 
Magalhães de Matos Silva e de Veroni-
ce Egidio da Silva.
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Enilson Francisco Neves, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de recebimento, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quinze 
de março de mil novecentos e noventa e 
seis (15/03/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Enio Francisco da Silva e de Vera Lucia 
Neves.
Rafaela Barbosa Felis, estado civil sol-
teira, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Guarulhos (Reg.Osasco, 1º 
Subdistrito), SP no dia nove de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e oito 
(09/12/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jorge da Silva Felis e de Simone Barbosa 
Felis.

Marcos Antonio de Oliveira Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascido em Tavares, PB no dia 
vinte e nove de abril de mil novecentos e 
noventa e três (29/04/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio José da Silva e 
de Elizabete Pereira de Oliveira Silva.
Marianne Alves Carvalho, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
abril de mil novecentos e noventa e três 
(28/04/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Roberto Lopes Carvalho e de Anne Kelly 
Alves Carvalho.

Michel Batista de Amorim, estado civil 
solteiro, profi ssão designer gráfi co, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
três (29/10/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de João Eudes Batista de Amorim e de 
Nilcéa Machado de Amorim.
Mariana Pereira Baggio, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo, 
SP no dia primeiro de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e um (01/01/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Renato 
Rodrigues Baggio e de Eliana Aparecida 
Pereira Baggio.

Leonardo Galvani de Oliveira, estado 
civil divorciado, profi ssão administrador 
de rede, nascido em Guarulhos, SP no 
dia doze de março de mil novecentos e 
oitenta e cinco (12/03/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Jorge de Oliveira e de 
Ivani Aparecida Galvani de Oliveira.
Daiane Laís de Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão nutricionista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(16/05/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antônio de Souza e de Cilsa Aparecido 
de Souza.

Joede Araújo de Souza, estado civil di-
vorciado, profi ssão serralheiro, nascido 
em São Luiz de Quintude, AL no dia de-
zenove de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (19/02/1981), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Amarino Alves de Souza e de 
Irene Araújo de Souza.
Yuli Rauane Reis, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Poço Redondo, SE no dia vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
nove (22/11/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Reis e de Maria José da Silva.

Luiz Carlos Pinelli Júnior, estado civil 
solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(24/10/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Carlos Pinelli e de Luzia Moreira dos 
Santos Pinelli.
Francilmara Cavalcante de Lima, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Subdistrito Penha de França, São 
Paulo, SP no dia dois de março de mil no-
vecentos e noventa e três (02/03/1993), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Gomes 
de Lima e de Francisca Maria Cavalcante 
Lima.

Cleiton Bessa Camargo, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em Sub-
distrito Casa Verde, São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (26/02/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Josué de Camargo Reis e 
de Maria Elza Pereira de Bessa Camargo.
Daniele Rodrigues da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/02/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Demilton Ribeiro da Silva e de Conceição 
Aparecida Rodrigues.

Renan Saito Rodrigues, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de sistemas, nas-
cido em Subdistrito Aclimação, São Paulo, 
SP no dia dois de outubro de mil novecen-
tos e noventa e um (02/10/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Eugenio Edison Rodri-
gues e de Rosemary Pinto Rodrigues.
Thaís Caroline de Sena, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Subdis-
trito Cambuci, São Paulo, SP no dia trinta 
de maio de mil novecentos e noventa e 
três (30/05/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Crispim Pereira de Sena Filho e de Ro-
seneide Aparecida Furchini de Sena.

Celso Rodrigues de Arruda Prado, esta-
do civil solteiro, profi ssão operador, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e um (24/09/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Celso de Arruda Prado e de Lenilza Ro-
drigues da Silva Prado.
Rafaella Cristina Ferreira dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e cinco de junho de mil nove-
centos e noventa e oito (25/06/1998), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Vanderlei Ferreira 
dos Santos e de Elisângela Cristina Ferrei-
ra dos Santos.

Jefferson Manoel da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(19/04/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ademar Manoel da Silva e de Zuleide Ma-
ria da Silva.
Karen Martins dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e setenta e nove (01/06/1979), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Osmundo 
Ferreira dos Santos e de Neuza Martins 
dos Santos.

Rafael Siqueira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autonomo, nascido em Subdistrito 
Liberdade, São Paulo, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e setenta e nove 
(05/06/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Manoel Siquiera e de Magda Maria 
Kanzaki Siqueira.
Ana Carolina Rebouças Lauton, estado 
civil solteira, profi ssão medica, nascida em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Liberdade), SP 
no dia vinte e nove de abril de mil novecen-
tos e oitenta (29/04/1980), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Luiz Emanuel Rebouças Lau-
ton e de Ivani Cerencio Rebouças Lauton.

Eduardo Pellegrino Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente de operações, 
nascido em Subdistrito Lapa, São Paulo, 
SP no dia dezessete de junho de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (17/06/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Edson Santos 
Alves e de Conceição Aparecida Pellegrino 
Alves.
Suelen Sousa de Carvalho, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de frota, nas-
cida em Taguatinga (Reg.3º Ofício), DF no 
dia nove de abril de mil novecentos e no-
venta e seis (09/04/1996), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Oriel Leite de Carvalho e de 
Maria José de Sousa.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Carlos Augusto Alves de Campos, 
estado civil solteiro, profi ssão agente de 
portaria, nascido em Subdistrito Ipiran-
ga, São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
junho de mil novecentos e noventa e um 
(26/06/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Augusto de Campos e de Rosana 
de Souza Alves Campos.
Angélica Aparecida Almeida Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de es-
crita fi scal, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (10/12/1994), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Sidney de Sousa e Silva 
e de Shirley Aparecida de Almeida e Silva.

Ramiro Francisco de Paula Filho, es-
tado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Vila Guilherme), SP no dia cinco de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(05/09/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ramiro Francisco de Paula e de Maria Isa-
bel Lourenço de Queiroz.
Elisângela de Jesus Santos, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de sac, nas-
cida em Subdistrito Pari, São Paulo, SP 
no dia doze de maio de mil novecentos e 
setenta e oito (12/05/1978), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Santos e de Ana Rita de 
Jesus Santos.

Bruno Lang Gonçalves, estado civil 
solteiro, profi ssão bancario, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (25/12/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Eduardo Vieira Gonçalves e de Regina 
dos Santos Lang Gonçalves.
Patricia Barbosa Fernandes, estado civil 
solteira, profi ssão hipinologa, nascida em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no dia 
nove de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (09/12/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Bernardo da Costa Fernandes 
e de Izilda Aparecida Barbosa Fernandes.

Edson Gomes Bezerra Junior, estado 
civil divorciado, profi ssão gerente de loja, 
nascido em São Paulo (Subdistrito Cer-
queira César), SP no dia primeiro de se-
tembro de mil novecentos e setenta e oito 
(01/09/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edson Gomes Bezerra e de Marlene dos 
Santos Bezerra.
Alessandra Marques Gouvêa, estado ci-
vil divorciada, profi ssão auxiliar de desen-
volvimento educacional, nascida em São 
Paulo, SP no dia doze de junho de mil no-
vecentos e setenta e quatro (12/06/1974), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Gilberto Gouvêa e de Hevelyn 
Suely Marques Gouvêa.

Americo Augusto Lunardelli, estado 
civil divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido em Apucarana, PR no dia quinze 
de maio de mil novecentos e cinquenta e 
seis (15/05/1956), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Americo Lunardelli e de Maria Milano 
Lunardelli.
Eva Cristina Dias, estado civil divorciada, 
profi ssão analista de RH, nascida em Sub-
distrito Santa Efi gênia, São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de abril de mil novecentos 
e sessenta e três (25/04/1963), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Juvenal Marcondes Dias 
e de Vera Maria de Souza Dias.

Leandro Fontes Gonçalves, estado civil 
solteiro, profi ssão comprador, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(07/11/1991), residente e domiciliado em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz 
Evangelista Gonçalves e de Glicia Marcia 
Fontes Gurjão do Nascimento.
Emilly Lacerda de Sousa Dantas, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em José da Penha (Reg.Rafael Fernan-
des), RN no dia doze de março de mil no-
vecentos e noventa e cinco (12/03/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Edison Dantas 
da Silva e de Fabíola Lacerda de Souza.

Agnaldo de Oliveira Cardoso Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão profi ssional 
de educação fi sica, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezessete de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(17/12/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Agnaldo de Oliveira Cardoso e de Mirianil-
ce Alves Barroso Oliveira Cardoso.
Claudia da Silva, estado civil solteira, pro-
fi ssão técnico de segurança do trabalho, 
nascida em Diadema (Reg.1º Subdistrito 
de Santo André), SP no dia quatorze de 
agosto de mil novecentos e noventa e três 
(14/08/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Rosinha Tomas da Silva.

Claudiney de Freitas, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Nazaré Paulista (Reg.1ºSubdistrito de 
Guarulhos), SP no dia quatorze de ja-
neiro de mil novecentos e setenta e sete 
(14/01/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Neusa de Freitas.
Jane Cleide Pereira de Andrade, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Miguel dos Campos, AL no dia 
vinte e quatro de janeiro de mil nove-
centos e setenta e quatro (24/01/1974), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Geraldo 
Pereira de Andrade e de Maria de Lour-
des Andrade.

Rodolfo da Silva Campos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão editor, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Lapa), SP no 
dia oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e três (08/10/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Irani da Silva Campos.
Sarah Rodrigues da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Brás, São Paulo, SP no 
dia dezesseis de agosto de mil nove-
centos e noventa e dois (16/08/1992), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Ivonete 
Rodrigues da Silva.

Fábio Daniel dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão químico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de agos-
to de mil novecentos e noventa e sete 
(07/08/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Fabio Arlindo dos Santos e de Elza Ma-
ria dos Santos.
Evelyn Ferreira Marques, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de ju-
nho de mil novecentos e noventa e seis 
(25/06/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Wilson Ferreira de Lima e de Solange 
Marques de Oliveira.

Anderson Moitinho de Farias, estado 
civil solteiro, profi ssão jardineiro, nas-
cido em Coaraci ( Reg.1º Subdistrito 
Guarulhos-SP), BA no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/01/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Domingos de Farias e de Vilma 
Moitinho de Farias.
Ana Paula Silverio da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão arrematadeira, 
nascida em Linhares, Estado do Espí-
rito Santo (Reg.Mucuri-BA) no dia doze 
de julho de mil novecentos e noventa 
(12/07/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edval Pereira da Silva e de Maria José 
Silverio Ucelli.

Josué Alves Pimentel, estado civil di-
vorciado, profi ssão operador de máqui-
na, nascido em Canhotinho, PE no dia 
três de setembro de mil novecentos e 
sessenta e sete (03/09/1967), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Nelson Alves Qua-
resma e de Raquel Pimentel Quaresma.
Zenilda Pais de Araujo, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São João, PE no dia dez de de-
zembro de mil novecentos e oitenta 
(10/12/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Graciano de Araujo e de Maria 
Pais de Araujo.

Alexandre Augusto de Paula, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de pro-
dução, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de agosto de mil nove-
centos e noventa e cinco (29/08/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Marcelo 
Augusto de Oliveira e de Sandra Maria 
de Paula.
Tamiris da Silva Araujo, estado civil 
solteira, profi ssão camareira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
julho de mil novecentos e noventa e três 
(27/07/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Dantas de Araújo e de Maria Rosi-
meire da Silva Araujo.

Filipe Reibram Rodrigues, estado civil 
solteiro, profi ssão cartazista, nascido 
em São Paulo (Reg.1º Subdistrito Gua-
rulhos), SP no dia vinte e quatro de ju-
lho de mil novecentos e noventa e um 
(24/07/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Lucineide do Carmo Rodrigues.
Flávia de Santana Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão esteticista, nasci-
da em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila 
Nova Cachoeirinha), SP no dia doze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
sete (12/08/1987), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Flavio Luis Barros de Oliveira e 
de Marinalva de Santana.

Carlos Eduardo Abdon Fernandes, 
estado civil solteiro, profi ssão encarre-
gado de confecção, nascido em Subdis-
trito Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, 
SP no dia seis de maio de mil novecen-
tos e noventa e oito (06/05/1998), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Carlos de 
Souza Fernandes e de Simone Abdon 
Fernandes.
Larissa Dias Fernandes, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Tucuru-
vi), SP no dia onze de junho de mil no-
vecentos e noventa e oito (11/06/1998), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcio 
Fernandes e de Rosa Aparecida Dias.

Mauro Moreira dos Santos, estado civil 
divorciado, profi ssão marceneiro, nasci-
do em Caçapava, SP no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e sessenta 
e sete (27/05/1967), residente e domici-
liado em Caçapava, SP, fi lho de Antonio 
Aparecido dos Santos e de Benedita 
Moreira dos Santos.
Regiani Hiter Pereira dos Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Ritápolis, MG no dia vinte 
e nove de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (29/01/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Lourdes Silva Santos.

Claudio Manoel Barboza Junior, esta-
do civil divorciado, profi ssão represen-
tante comercial, nascido em São Paulo, 
SP no dia primeiro de maio de mil nove-
centos e oitenta (01/05/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Claudio Manoel Bar-
boza e de Arace Ribeiro Barboza.
Liliya Migalchan, estado civil divor-
ciada, profi ssão empresária, nascida 
em Chernovtsy no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e setenta e dois 
(25/05/1972), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Khalus Mircha e 
de Khalus Domnika.

Fernando Nascimento Ribeiro Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
telecomunicações, nascido em Mauá, 
SP no dia quinze de abril de mil nove-
centos e noventa e dois (15/04/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Elixandre 
Ribeiro da Silva e de Lizoneide Maria do 
Nascimento.
Alessandra Gomes da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de março 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/03/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Josué Apolinário da Silva e de 
Maria Aparecida Gomes da Silva.

Bruno Rogerio, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos 
e noventa e um (18/08/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Marcos Rogerio e de 
Claudia Cristina Lemos do Nascimento.
Graziela dos Santos Figueiredo, esta-
do civil solteira, profi ssão arte fi nalista, 
nascida em Porto Alegre (Reg.3ª Zona), 
RS no dia vinte e seis de maio de mil no-
vecentos e noventa e sete (26/05/1997), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Cristian 
Kubiaki de Figueiredo e de Aline Selau 
dos Santos.

Renato Venancio de Carvalho, estado 
civil divorciado, profi ssão gerente fi nan-
ceiro, nascido em São Paulo, SP no 
dia dez de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (10/01/1984), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Horacio Venancio 
de Carvalho Filho e de Suely Batista de 
Carvalho.
Geovanna Carlos Couto, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, 
nascida em São Caetano do Sul (Reg.
Mauá), SP no dia quatorze de janei-
ro de mil novecentos e noventa e sete 
(14/01/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Lourival Oliveira do Couto e de Gisele 
dos Santos Carlos Couto.

Rafael Neves de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito de 
abril de mil novecentos e noventa e qua-
tro (08/04/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Eduardo de Souza e de Silvana 
Neves da Silva.
Camila Cepeda Nader, estado civil 
solteira, profi ssão designer, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de de-
zembro de mil novecentos e noventa e 
três (28/12/1993), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jorge Antonio Nader e de Uilma 
Cepeda Nader.

Álvaro da Silva Amorim Júnior, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Duque de Caxias, RJ no dia vinte e 
sete de março de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (27/03/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Álvaro da Silva Amorim 
e de Ivone de Araujo Amorim.
Andréa Cristina da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão analista de produtos, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte 
e um de setembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (21/09/1986), residente e 
domiciliada em Subdistrito Capela do 
Socorro, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo 
Nelson da Silva e de Enizete da Silva.

Antonio Junior Soares Freitas, esta-
do civil solteiro, profi ssão funcionário 
público municipal, nascido em Senhor 
do Bonfi m, BA no dia vinte e dois de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e um 
(22/10/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rodolfo Soares de Freitas e de Maria El-
vina de Freitas.
Angélica da Conceição da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Guarulhos, SP no 
dia nove de agosto de mil novecentos e 
oitenta (09/08/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Carmen Célia da Silva.

Leonardo Carvalho de Oliveira, estado 
civil divorciado, profi ssão preparador de 
máquina, nascido em São Paulo, SP no 
dia dezoito de junho de mil novecentos 
e oitenta (18/06/1980), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Antonio de Oliveira e de 
Maria José Pereira de Carvalho.
Ana Carolina Lucas, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Itatiba, 
SP no dia vinte de abril de mil novecen-
tos e oitenta e sete (20/04/1987), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Maria Aparecida 
Lucas.

Marone Menezes Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão programador, nascido 
em Paulo Afonso (Reg.Glória), BA no dia 
primeiro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (01/02/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Marcolino Jose da Silva 
e de Balbina Gomes Menezes Silva.
Juracy Gomes de Sena, estado civil sol-
teira, profi ssão babá, nascida em Belém 
São Francisco, Estado de Pernambuco 
(Reg.Macururé-BA) no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (21/12/1985), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Maria Lídia Gomes de Sena.

Edmundo Martins Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de refrigera-
ção, nascido em São Paulo (Reg.Sub-
distrito Tatuapé), SP no dia trinta e um de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(31/01/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Vicente Bernar-
dino da Silva e de Maria da Conceição 
Martins Silva.
Cristiane Cardoso, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora autônoma, nascida 
em Subdistrito Liberdade, São Paulo, SP 
no dia dezessete de outubro de mil no-
vecentos e setenta e seis (17/10/1976), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio José 
Cardoso e de Antonia Guesso Cardoso.

Marcos Vinícius Souza de Santana, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dezessete de setembro de mil nove-
centos e noventa e nove (17/09/1999), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Anailton 
Santos de Santana e de Luciene de Je-
sus Souza.
Naara da Silva Moreira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
fevereiro de dois mil e um (27/02/2001), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Jetro Morei-
ra e de Maria do Carmo da Silva Moreira.

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. 

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. 

 

Wiliam José dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado logístico, 
nascido em Francisco Morato, SP no dia 
vinte e um de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e três (21/02/1993), resi-
dente e domiciliado em Francisco Mora-
to, SP, fi lho de José Antonio dos Santos 
e de Marlene Barboza dos Santos.
Mayara Guimarães Ruys Sendas, es-
tado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de setembro de mil novecentos e no-
venta e cinco (30/09/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Roberto dos Santos 
Sendas Junior e de Marisa Guimarães 
Ruys Sendas.

Flavio Torres dos Anjos, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista de aplica-
tivo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos 
e noventa e um (18/09/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Adalto Vicente dos 
Anjos e de Maria Bezerra Torres.
Amanda Medeiros de Freitas, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Sorocaba (Reg.2º Subdistrito), SP no dia 
nove de novembro de mil novecentos e 
noventa e seis (09/11/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Adi Cesar Freitas e de 
Maria Auxiliadora Medeiros.

Cleiton Teodoro de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máqui-
nas, nascido em Arujá, SP no dia onze 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (11/09/1989), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Joaquim Teodoro de Souza 
e de Ana Maria Martins de Souza.
Jéssica Francelina de Sousa, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
um (01/02/1991), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Alberto Antonio de Sousa e 
de Josefa Francelina da Cruz.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Eduardo Fermiano, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia vinte de maio de mil novecentos 
e noventa e nove (20/05/1999), residen-
te e domiciliado em Arujá, SP, fi lho de 
Enedir Fermiano e de Elysangela Galoni 
Fermiano.
Laura Cristina Proença, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de julho de 
dois mil e um (15/07/2001), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Sebastião Carlos de 
Proença e de Juliana Cardoso Proença.

Rodrigo Martins dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar operacio-
nal, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de outubro de mil nove-
centos e noventa e quatro (25/10/1994), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Manoel 
Martins dos Santos e de Maria Benicio 
Zeferino.
Mailane do Carmo Andrade, estado ci-
vil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Tucano, BA no dia onze de agosto 
de mil novecentos e noventa e sete 
(11/08/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Edelvito Souza Andrade e de Maria 
Francisca do Carmo.

Marcelio Salvador, estado civil divor-
ciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo, SP no dia nove de ou-
tubro de mil novecentos e cinquenta e 
seis (09/10/1956), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Mario Salvador e de Cecilia 
Gonçalves Salvador.
Sueli Aparecida Barbosa, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia onze de janeiro de mil novecentos 
e sessenta (11/01/1960), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José de Oliveira e de 
Maria Aparecida de Oliveira.

Emilio Pires Barreto Neto, estado civil 
solteiro, profi ssão diretor técnico tea-
tral, nascido em Brasília (Reg.Núcleo 
Bandeirante), DF no dia dezessete de 
junho de mil novecentos e oitenta e três 
(17/06/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Samuel Pires Barreto e de Maria 
Auxiliadora Moura de Jesus.
Luciana Mendes Cavalcante, estado 
civil solteira, profi ssão funcionária pú-
blica, nascida em Campinas (2º Subdis-
trito), SP no dia dezenove de setembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(19/09/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Duilio Corrêa Cavalcante e de 
Maria Guilhermina Mendes Cavalcante.

Rafael Piscerne Neves, estado civil di-
vorciado, profi ssão marceneiro, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de março de mil novecentos e sessenta 
e dois (28/03/1962), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Aparecido Neves e de Nair 
Guerra Neves.
Sônia Ferreira, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e sessenta e um 
(23/10/1961), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Luiz Araujo Ferreira e de Delzira 
Ferreira.

Luiz Antonio Fidelis, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e setenta e 
três (25/06/1973), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Fidelis e de Maria 
Divina Fidelis.
Edinélia Rosa dos Santos, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de mo-
nitoramento, nascida em Ibicuí, BA no 
dia quatorze de maio de mil novecentos 
e setenta e dois (14/05/1972), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Bento dos 
Santos e de Lindaura Rosa de Jesus.

Cesar Rondon Leite, estado civil divor-
ciado, profi ssão técnico de informática, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito 
de março de mil novecentos e setenta 
e dois (08/03/1972), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Leite e de Neuza Jo-
aquim Leite.
Wanessa de Oliveira Martins, estado 
civil solteira, profi ssão fotógrafa, nas-
cida em Belém (Reg.Val-de-Cães), PA 
no dia sete de dezembro de dois mil 
(07/12/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Wdakson Ramos de Oliveira e 
de Maria Rita Lopes Martins.

Filipe David Sabino, estado civil soltei-
ro, profi ssão servidor público estadual, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (24/02/1989), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Samuel Sabino 
e de Magali de Almeida David Sabino.
Mariléia Évelyn Costa Monteiro, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em Maracanã (Reg.
Vila de Boa Esperança), PA no dia sete 
de julho de mil novecentos e noventa e 
quatro (07/07/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Raimundo Costa Monteiro e 
de Odaléia Costa de Castro.

Lawson Obas Apollos, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido em 
Uwheru, Nigéria no dia cinco de maio 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/05/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jimy Apollos e de Juian Edo.
Floracy Gonçalves Spenas Silva, 
estado civil solteira, profi ssão cabelei-
reira, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quinze de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (15/11/1989), residente 
e domiciliada em 2º Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Adailson Gonçalves 
Spenas e de Cristiane Aparecida Bar-
reto da Silva.

Vinícius de Oliveira Caldeira Bonfi m, 
estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (12/10/1985), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Helio Caldeira Bonfi m e de Sonia 
Raimunda de Oliveira Bonfi m.
Jeniffer Ruelo Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida 
em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no 
dia trinta de agosto de mil novecentos e 
noventa e um (30/08/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Edson Brito Ferreira e de 
Edna Teodoro Ruelo Ferreira.

Caio Cesar Corrêa da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e nove (27/02/1989), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Carlos 
Grillo da Silva e de Lilia Corrêa Grillo da 
Silva.
Marcia Dantas de Castro, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia sete de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(07/05/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Macêdo de Castro e de Maria 
Madalena Dantas de Castro.

Romullo Franklyn Victorino Inacio, 
estado civil solteiro, profi ssão analista da 
qualidade, nascido em Guarulhos, SP no 
dia trinta e um de agosto de mil novecen-
tos e noventa e cinco (31/08/1995), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Itamar Aparecido 
Inacio e de Vanessa Kele Victorino.
Beatriz Soares da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
seis (03/01/1996), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gerson Carlos da Silva e de Rosiane So-
ares Pereira.

Thiago de Sá Amorim, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Feira de Santana (Reg.2º Ofício), BA no 
dia nove de maio de mil novecentos e 
noventa e um (09/05/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Emanuel Pio de Amorim 
e de Zilda Gomes de Sá.
Krisna da Silva Vicente, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Uruçuca, BA no dia treze de julho de mil 
novecentos e noventa e um (13/07/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Fer-
reira Vicente e de Eliana Maria da Silva.

Jonas Silva Santos, estado civil solteiro, 
profi ssão funileiro, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e setenta e dois (07/12/1972), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de João Silva 
Santos e de Ivanete Silva Santos.
Norma Sueli Damaceno do Nascimen-
to, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Arapongas, PR no dia 
vinte e um de agosto de mil novecentos 
e cinquenta e oito (21/08/1958), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio Damaceno do 
Nascimento e de Maria Lúcia Damaceno 
do Nascimento.

Ivan Llinares Bonet, estado civil divor-
ciado, profi ssão torneiro mecânico, nasci-
do em Caraguatatuba, SP no dia vinte e 
oito de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (28/01/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Miquel Jordy Rezende Bonet 
e de Ascencion Sanchez Llinares Bonet.
Eidi de Oliveira Alves, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de dentista, nascida 
em São Paulo (Reg.Distrito Ermelino Ma-
tarazzo), SP no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/01/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Braz 
Fortunato Alves e de Edina Nogueira de 
Oliveira.

Lázaro Augusto Barbosa Alves, estado 
civil solteiro, profi ssão mecânico de aero-
naves, nascido em Salvador (Reg.Sub-
distrito Santo Antonio Além do Carmo), 
BA no dia nove de setembro de mil no-
vecentos e setenta e quatro (09/09/1974), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Lourival Ve-
loso Alves e de Geronilde Otávia Barbosa 
Alves.
Soraia Silvia de Amorim, estado civil 
solteira, profi ssão bacharel em direito, 
nascida em Subdistrito Cerqueira César, 
São Paulo, SP no dia treze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta (13/02/1980), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Ramaiana 
Augusto de Amorim e de Maria Silvia dos 
Santos.

Danilo Rodrigues do Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
operações, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de setembro de mil nove-
centos e noventa (29/09/1990), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Francisco Venancio do 
Nascimento e de Sara Rodrigues.
Daiane Semaan Giammarino, estado 
civil solteira, profi ssão dentista, nascida 
em São Paulo, SP no dia três de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e dois 
(03/02/1992), residente e domiciliada em 
Subdistrito Vila Formosa, São Paulo, SP, 
fi lha de Angelo Antonio Giammarino Filho 
e de Hanana Habib Semaan Giammarino.

Luiz Henrique Vieira Mendonça, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Santana), SP no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
seis (24/09/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Francisco Henrique Mendonça e de 
Vera Lucia Vieira Mendonça.
Nathalya Oliveira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
nove (10/11/1999), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de André Cristian dos Santos e de 
Silvia Fernanda Moura de Oliveira.

Ladislau Junior Cavalcante de Araujo, 
estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de aeronaves, nascido em Duque de Ca-
xias (Reg.1º Distrito), RJ no dia seis de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(06/06/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ladislau de Araujo e de Leila Valeria Ca-
valcante de Araujo.
Monique Cardoso Domingos, estado 
civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em Rio de Janeiro (Reg.12ª Circunscri-
ção), RJ no dia vinte e dois de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/02/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Reinaldo Queiroz Domingos e de Cláudia 
Maria Vieira Cardoso.

Marcos Vinicius de Souza Toledo, es-
tado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
mecatrônico, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e seis de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (26/08/1984), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Aguinaldo 
Pinto de Toledo e de Roseni Faria de 
Souza Toledo.
Lorhane Martins Custódio, estado civil 
solteira, profi ssão analista de sistema, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (17/12/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Robson Carvalhaes Custódio 
e de Zuleica Rodrigues Martins Custódio.

Daniel Henrique Moreira Barbosa, es-
tado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Guarulhos, SP 
no dia trinta e um de agosto de mil nove-
centos e noventa e um (31/08/1991), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Noel Barbosa e de 
Vera Lucia Moreira Barbosa.
Tatiele Pereira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de saúde bucal, 
nascida em Jaguaquara, BA no dia treze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(13/02/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Félix Oliveira dos Santos e de Maria de 
Lourdes Alcantara Pereira.

Caio Dantas de Castro, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Liber-
dade), SP no dia dezessete de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e seis 
(17/02/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Marco Rogerio de Castro e de Neusa 
Dantas de Castro.
Juliana Aparecida Santos da Cruz, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e nove 
(05/05/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marcio Eduardo Pereira da Cruz e de Val-
delice dos Santos da Cruz.

Vinícius Martins Pesenti, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezoito de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e nove 
(18/02/1999), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alexandre Pesenti da Silva e de Elaine 
Vanessa Martins Pesenti.
Laryssha da Silva Santos de Jesus, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze de 
setembro de dois mil (11/09/2000), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Carlos Santos 
de Jesus e de Dalva da Silva Santos.

Felipe Pires Nascimento, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de esteira, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze 
de junho de mil novecentos e noventa 
e um (13/06/1991), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Edson José do Nascimento 
e de Josiete da Silva Pires Nascimento.
Vanessa Magalhães Matos da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de berçario, nascida em Guarulhos, 
SP no dia seis de outubro de mil nove-
centos e noventa e um (06/10/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Celso 
Magalhães de Matos Silva e de Veroni-
ce Egidio da Silva.
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[ horóscopo ]

Uma Prova De Amor

Riquinho

Globo, 14h My 
Sister’s Keeper. EUA. 
Drama. Direção Nick 
Cassavetes. Com 
Abigail Breslin, Sofia 
Vassilieva. Desde o 
nascimento, Anna foi 
submetida a diver-
sos procedimentos 
médicos para ajudar 
a irmã mais velha, 
Kate, que sofre de 

leucemia. Ao com-
pletar onze anos, 
Anna decide enfren-
tar os pais, Sara e 
Brian fitzgerald, e 
lutar na justiça por 
sua emancipação 
médica. Sem revelar 
os seus verdadeiros 
motivos, ela irá aba-
lar a vida de toda a 
família.

SBT, 23h15 Ri-
chie Rich. EUA. 
1994. Comédia. 
Direção: Donald 
Petrie. Com Ma-
caulay Culkin, Jo-
nathan Hyde. O 
avião onde esta-
vam os pais do 
menino mais rico 
do mundo desa-
parece. Riquinho 
começa a suspei-

tar que o fato te-
nha sido obra de 
Lawrence, um alto 
executivo do gru-
po. Então, Riqui-
nho “assume” o 
comando das em-
presas e, para se 
livrar do malvado 
Lawrence, contará 
com a ajuda de al-
guns “novos” ami-
gos.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 45

AUE
LABIRINTOS
EASIAC

EXPERIENCIA
ANTONFAD
NASHANTA
DSBOMHD

GREVEDEFOME
EMPREGOÃI
OAGPTEEN
GNUEVOLC

BRASILFACE
ALDUROSN
NSACBLD
DIUIMITEI

CELIBATARIO

Classe no
topo da

pirâmide
social

Tecido de
mesas de
bilhar e
sinuca

Brinquedo
como Ted

(Cin.)

Formato 
tradicional
de velas

Fase de 
desenvol-
vimento 

de insetos

Pablo
Neruda,
poeta

chileno

Nico (?),
campeão
da F1 em

2016

Grito de
lutadores 
de artes
marciais

A vitamina
dos frutos
cítricos

É adqui-
rida com 
o tempo 
de vida

Dia (?):
marco da
Segunda
Guerra

(?)
Tchekhov,
escritor
russo

Revista
(?): "Veja",
"IstoÉ" ou
"Época"

Domenico
Scarlatti, 

compositor
italiano

Sensação
que é

sintoma 
da dengue

Hera, em
relação 
a Ares

(Mit. gr.)

Forma de
protesto
adotada

por Gandhi

"Louco 
por (?)",
série da 
TV Globo

Objeto de
busca nas
agências
do MTE

(?) Open,
torneio 
de tênis
dos EUA

Adoles-
cente, 

em inglês

Antílope
africano 

semelhante
ao búfalo

Amor, 
em

inglês

Principal
foco da
cirurgia
estética

Avenida
(?), exten-
são da BR-
101 no Rio

Assunto 
de aulas
de Direito

Bolsa, em
francês

Estado de
Vanessa
da Mata
(sigla)

Leila 
Diniz,
atriz e

feminista
Que não se
casou por
vontade
própria

(?) Gore,
político

Alternativa
à pílula

Rei da 
Macedônia,

morreu
sem ter
perdido

uma
batalha

A 5a letra

Símbolo do
desafio, na
alquimia

(pl.)

Instalação de segu-
rança em edifícios

que pode ser externa
Avaro; mesquinho

Cinza, 
em inglês
(?)-moço:
honesto

Rígidos
"(?) gene-
ris": pecu-
liar (lat.)

Copiei

"Bureau",
em FBI

Parte
inicial da
viagem
turística

(?) Gorda,
município
gaúcho

(?) Ryan,
atriz de
famosa
cena em 

restaurante

3/ash — meg — sac — sui. 4/love — teen. 5/anton. 7/rosberg.

virgem

Um problema 
será resolvido sem 
esforço. Essa facili-
dade lhe dará asas. 
Algumas emoções 
subirão novamente 
à superfície e você 
consequentemente 
terá dificuldade para 
controlar seus nervos 
quando fala.

Você vai se sentir 
mais feliz se permane-
cer fiel a si mesmo e 
no que você acredita 
- não ouça qualquer 
pessoa. As coisas 
estão se tornando mais 
equilibradas para você 
e depende de você 
pensar antes de agir.

Há boas notícias se 
aproximando de você 
e você colhe o que 
plantou entre aqueles 
que o rodeiam. Você 
está se sentindo ago-
ra mais apto e pronto 
para se concentrar 
no que é importan-
te. O principal será 
poder parar antes de 
atingir a exaustão.

Você vai manter a 
cabeça mais fria em 
relação aos proble-
mas. Qualquer um 
pensaria que gosta 
de brigar. Você está 
em boa forma. Man-
tenha os esforços 
que foram iniciados 
em sua dieta e tudo 
será melhor.

Suas iniciativas 
terão repercussões 
positivas. Você está 
preparado para 
enfrentar obstáculos, 
a moral é boa ao seu 
redor e você será 
eficaz com resultados 
tangíveis.

Sua casa ou ques-
tões ligadas ao lugar 
onde mora serão es-
senciais hoje. Tome 
cuidado para não 
exagerar fisicamente. 
Você precisa relaxar 
para ser capaz de 
redirecionar o foco 
para seus objetivos 
básicos.

Não duvide de si 
mesmo. Antes de 
quealquer coisa, man-
tenha os seus com-
promissos. Você está 
em muito boa forma 
e tem uma maneira 
mais criteriosa para 
gerenciar seus níveis 
de energia. Você vai 
resolver os detalhes 
importantes.

Você vai ser mais tá-
tico do que o habitual 
e as pessoas confiam 
em você, então não 
abuse dessa confian-
ça. Momentos de re-
laxamento permitirão 
que você descanse, 
você precisa disso. 
Encontre distração 
nas artes, nos shows, 
etc.

As conversas que 
você terá hoje serão 
muito agradáveis. 
Você vai desfrutar de 
cuidar dos outros e 
será recompensado 
por isso. Não se 
jogue de cabeça em 
todas as tarefas gi-
gantescas - controle 
seus impulsos!

Você vai ser admi-
rado pelo seu espírito 
- ninguém será capaz 
de dizer não a você! 
Mas seja paciente, 
nem todo mundo vai 
ser capaz de manter 
o seu ritmo. Preste 
atenção em seu fíga-
do, não exagere na 
sua alimentação.

Você vai perceber 
que estava certo de 
ser insistente com uma 
pessoa em particular. 
Seu estado de ânimo 
está melhorando e está 
mantendo sua vitalidade 
em um nível aceitável. 
Faça algum exercício!

Você sabe que está 
indo na direção certa, 
afirme sua posição 
sem hesitação, mas 
não seja agressivo. 
Você está decidido a 
ter hábitos mais sau-
dáveis e seus níveis de 
energia se estabilizam. 
Aproveite para reava-
liar sua saúde.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita se desespera 
com a decisão da juíza, 
e Filipe lamenta o esta-
do da moça. A família 
de Lígia comemora a 
garantia da guarda de 
Nina. Camelo elogia 
Raíssa, e Nanda se 
incomoda. Thiago 
conforta Rita. Tatoo 
percebe a aproximação 
entre Cléber e Anjinha. 
Carla repreende Raíssa 
pela demora em voltar 
para casa.

Órfãos da Terra
Almeidinha pressiona 

Fauze, que garante 
não ter atirado em 
Aziz. Norberto afirma 
que deseja se casar 
com Valéria. Bruno e 
Teresa se mudam para 
um novo apartamento. 
Rania enterra uma cai-
xa às escondidas, mas 
Santinha a observa. 
Almeidinha confidencia 
a Miguel o exame de 
balística.

Verão 90
João se arrisca para 

defender Jerônimo. 
Janaína e João levam 
Jerônimo, ferido, para 
o restaurante. Candé 
atrapalhar a noite de 
Larissa e Diego. Dan-
dara e Quinzinho ficam 
surpresos ao constatar 

que Quinzão e Mainha 
se conhecem. João 
alerta Janaína sobre o 
caráter de Jerônimo. 

O Sétimo Guardião
Mirtes não deixa 

Adamastor avisar 
à polícia sobre a 
morte de Aranha. 
Olavo decide aceitar 
a proposta de Gabriel, 
e Murilo se preocupa. 
Luciana não deixa 
ninguém entrar no 
cabaré. Mirtes pede 
ajuda a Padre Ramiro. 
Nicolau é rude com 
Rivalda. Afrodite 
conversa com Bebeto. 
Marcos Paulo ajuda 
Valentina.

Jezabel
Israelitas vão até o 

portão do castelo e 
gritam por água e co-
mida. Acabe e Jeza-
bel escutam mas nada 
fazem. Acabe diz que 
não abrirá mão de sua 
água e comida para 
dar aos israelitas. Je-
zabel dá uma ordem 
a Hannibal. Acabe 
e Jezabel vão até o 
portão e pedem que o 
abra. Do lado de fora 
Emanuel implora que 
todos voltem para 
suas casas para não 
serem mortos. Acabe 
e Jezabel falam para 
os israelitas e dizem 
que a culpa pela falta 
de água e comida é 
de Elias.

As Aventuras 
de Poliana

Roger interrompe o 
coquetel e todos ficam 
desconfortáveis. Por 
conta da chuva, acaba 
a luz na cidade. Glória 
desabafa com Branca, 
e diz que sua memória 
anda muito ruim. Roger 
desafia Pendleton na 
frente de todos, supon-
do que ele seja o Otto. 
Waldisney vai à casa de 
Ciro e provoca Jeffer-
son, que o expulsa. 

 Minha Vida
Mehmet explica à 

família que eles terão 
que vender bens, 
inclusive a mansão. 
Fulya procura uma 
advogada para falar 
sobre divórcio. Efsun 
convida Ismail para 
a inauguração do 
restaurante. Fulya 
encontra Mehmet na 
casa de Hasret e grita 
para todos os vizinhos 
que eles estão come-
tendo adultério.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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de linhaClassifi cados

Para anunciar nos
classifi cados ligue: 

2823-0828 / 2823-0829
2823-0830 / 2823-0835 
2823-0836 / 2823-0837

BONA FIDE

FORROS DE PVC 
INSTALADO OU MATERIAL

BO

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

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

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

-MARTELINHO DE OURO
-PEQUENOS REPAROS
-POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO

Faça seu orçamento sem 
compromisso.

Traga essa publicação e 
garanta o seu desconto 

de 10%.

(11) 99471-4756

AV.DR TIMÓTEO PENTEADO, 510

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

CASA EM 
CARAGUATATUBA

Aproximadamente 800m da praia 
Massaguaçu.

C/ 2 quartos, sala, coz, wc.
Vg para 2 carros populares, ducha 

externa e churras.
Mais informações entrar em 

contato.
F:96777-1112          Leticia.

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES,METALURGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

 DIVÓRCIO E INVENTÁRIOS -  DIREITO IMOBILIÁRIO
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

 3101-1744 /    (11) 96548-0504 3101-1744 /     3101-1744 /    

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!

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 REPRESENTANTE 
 P/ empresa de caixa de pape-
lão e descartáveisp/ todo Brasil. 
F:(11)2412-8306 c/ Ronaldo 

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

 ASSISTENTE DE RH 
 Exp escr contábil - Folha Phoenix 
-E Social - Rotina/CV. E-mail: su-
porte@conto�  ce.com.br 

 AUX CONTÁBIL 
 Exp escr contábil - Phoenix toda 
rotina/CV. E-mail: suporte@con-
to�  ce.com.br 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 GALPÃO 1.400M² 
 C/ 2 salas e estacionamento no 
Pimentas/Guarulhos. F:(11)2412-
8306 c/ José Carlos 

 SALÃO COMERCIAL 
 Av.Emilio Ribas,n°2598. Primeiro 
andar. 140m² 7x20, 2 wc, c/ es-
critório, 2 wc. R$950,00. F:2422-
4005 

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
4 comd, c/ garagem R$680,00 
F:2468-9271 / 99976-9738 

 VENDE-SE 

 LINDA CASA 
 Térrea, 2dorms c/ suíte, td plane-
jado. Acabamento de 1ª. Quintal 
+ 2vgs. R$460MIL. F:97212-
8941/97254-0000 

 CASA NOVA INDAIATUBA PER-
MUTA P/ APTO GUARULHOS ZN 
NORTE 
 3 dorm sendo 1 suíte,Wc 
social,lavabo. Sl 2 ambi e coz 
americana,vg 2 autos,lavand e 
quintal Jd Regente. R$340mil. 
F:(11)98300-3542 

 CASA PIMENTAS 
 3dorms, área de serviço e 4vgs. 
R$330mil. F:2484-2319 

 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 

 TERRENO PQ.CONTINENTAL I 
 Esquina da R Zélia E Alvarenga 
doc ok c/ prop F:99976-2880 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 MASSAGEM SENSUAL 
 Com local, próx Centro, com fi na-
lizações, R$100,00. Info Whats; 
99947-6210.    
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90


