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Cantora Dido se 
apresenta no Brasil 
em novembro
pela primeira vez
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Prefeitura amplia viagens 
e ônibus nos serviços
Seletivo e Noturno
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Cidade registra 46
acidente com 
coletores de lixo

Quantidade de
buracos nas vias é
maior que previsto

Governador irá
homenagear três 
policiais do 4o DP

SHOW: A cantora Dido fará show em São Paulo no 
dia 2 de novembro, no Credcard Hall pela 1a vez
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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Balanço realizado pela Secretaria de Estado da Saúde mostra que em 2018 foram realizadas 26.229 internações de pessoas 
envolvidas em acidentes. Do total, 22.581 (86%) eram motociclistas, enquanto as outras 3.818 envolveram vítimas de carros

Acidentes de motos geram 80% 
das internações no estado de SP

GH Pág. 2

Decreto de Bolsonaro facilita o transporte 
de armas e ainda amplia acesso a munição

GH Pág. 8

GH Pág. 4

Orçamento de Guarulhos de 2020 terá 
R$ 500 mi a menos com relação a 2019
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Expediente

[ cena do dia ] Wagner Souza/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Furtos no cemitério

A Polícia Civil cumpriu nove mandatos de busca e apreensão em uma operação que investiga 
furtos de peças do Cemitério da Saudade, em Campinas, interior paulista, na manhã desta 
terça-feira (7). Os mandatos foram cumpridos em ferros-velhos e nas residências de suspeitos.
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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

Mulheres são um terço
das vítimas de acidentes

Embora também predo-
minem as vítimas do sexo 
masculino, as mulheres 
responderam por um 
terço dos acidentados 
internados em hospitais 
públicos por esse motivo. 
Tradicionalmente, os 
principais motivos dos aci-
dentes de trânsito estão 
relacionados ao desres-
peito às leis, abrangendo 
excesso de velocidade, in-
gestão de álcool, direção 
perigosa e uso de celular.

“A imprudência ao dirigir 
são as maiores causas 
dos acidentes nos últimos 
anos. O excesso de 
velocidade misturado com 
o consumo de álcool e 
uso de celular no volante 
ainda acontecem com 
frequência e é necessário 
a conscientização do mo-
torista para poder evitar 
esses graves acidentes”, 
revela Cecília Damasceno, 
coordenadora do Grupo 
de Resgate.

O impacto dos acidentes 
de trânsito na saúde públi-
ca cresce anualmente, de 
acordo com especialistas. 

Desde 2013, houve 
aumento de 15,8% no 
número de internações em 
hospitais do SUS no estado, 
decorrentes de ocorrências 
com carros e, sobretudo 
motocicletas, que lideram 
as estatísticas.

Segundo os dados, 80% 
das internações estão liga-
dos a acidentes com motos. 
É o que mostra o balanço 
feito pela Secretaria de 
Estado da Saúde para o 
“Maio Amarelo”, movimento 
que busca conscientizar a 
população sobre respon-
sabilidade e segurança no 
trânsito.

Em 2018, foram realiza-
das 26.229 internações 
de pessoas envolvidas em 
acidentes. 

Do total, 22.581 (86%) 
eram motociclistas, enquan-
to as outras 3.818 envolve-

ram carros. Em 2013, ocor-
reram 22.644 internações, 
das quais 18.608 (85%) 
relacionadas a motocicletas 
e 4.036 a veículos.

Considerando os aciden-
tes com ambos os tipos 
de veículos, as vítimas são 
predominantemente na fai-
xa etária de 20 a 59 anos, 
em ambos os sexos. Os 
homens são as vítimas mais 
frequentes: nos últimos seis 
anos, cerca de 80% dos 
acidentados eram do sexo 
masculino, com uma média 
de 20 mil internações por 
ano, dos quais aproximada-
mente 17 mil casos relacio-
nados a motos.

Observa-se diminuição 
no número de internações 
relacionadas a acidentes 
de carro. 

No ano passado, foram 
3.648 atendimentos desse 
tipo, uma queda de 9,6% 
em relação a 2013, quando 
ocorreram 4.036 interna-
ções.

Motos geram 80% das 
internações em acidentes 
de trânsito no estado de SP

José Lucena/AE
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Antônio Boaventura

O prefeito Guti (PSB) 
revelou que a quantidade 
de buracos nas ruas e 
avenidas da cidade deve 
ser maior do que a previ-
são inicial. Uma avaliação 
realizada pela Progresso 
e Desenvolvimento de 
Guarulhos (Proguaru) 
apontava a existência de 
14 mil pontos de imper-
feições nas vias de todo 
município. Mas, o próprio 
prefeito destacou que 
este número pode alcan-
çar a marca de 20 mil. Ou 
seja, um acréscimo de 
43%. 

“É importante observar 
que o primeiro diagnósti-

co eram de 14 mil buracos 
em toda a cidade. Vai ter 
buracos a mais do que o 
estimado. E vamos passar 
de 20 mil buracos nesses 
90, 100 dias”, observou.

Com o prazo estabeleci-
do pelo chefe do Executi-
vo, a Proguaru tem até o 
dia 25 de julho para fazer 
os reparos nas vias. De 
acordo com o cronograma 
apresentado, as regiões 
de Bonsucesso e Parque 
Continental já estão com 
suas ruas e avenidas sem 
buracos. Em 11 dias de 
operação foram tapados 
quase 5 mil buracos.

Gutie também ressaltou 
que boas partes destas 

imperfeições surgiram 
de serviços executados 
pelo Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
e a Sabesp, que possuem 
demandas específi cas. O 
prefeito pediu a colabora-
ção da população nesta 
prestação de serviço. 

“Independente da quan-
tidade de buraco, terá 
que respeitado o prazo 
de 90 dias, pelo qual 
me comprometi. Apesar 
de a Sabesp estar nesta 
força tarefa, o buraco 
ocasionado pelas obras 
de abastecimento pode 
ser mais demorado [para 
tapar], que é do tipo de 
tapa vala”, disse. 

Quantidade de buracos nas vias da
cidade é 43% maior que o previsto

Ivanildo Porto

Para propiciar maior co-
modidade aos passageiros, 
a Prefeitura de Guarulhos 
ampliou o número de 
ônibus e de viagens nos 
serviços especiais em circu-
lação na cidade. São nove 
veículos a mais para refor-
çar o serviço seletivo, todos 
equipados com acessibi-
lidade para usuários com 
defi ciência, ar-condicionado 
e maior espaço interno, 
com acréscimo de 1,7m no 
comprimento dos carros. O 
serviço realiza 71 viagens 
por dia, inclusive aos fi nais 
de semana, na linha S172, 
do Shopping Internacio-
nal, no Itapegica, até o 
Aeroporto Internacional de 
Cumbica, contemplando 
61.500 usuários por mês. A 
tarifa é de R$ 5,50.

No serviço noturno,  dez 
novos ônibus já estão ope-
rando entre meia-noite e 
4h da madrugada, inclusive 
aos sábados e domingos, 
perfazendo um total de 5 
linhas (N437 – Parque San-
tos Dumont/Terminal Vila 
Galvão, N454 – Jardim For-

taleza/Terminal Vila Galvão, 
N631 – Hospital Pimentas/
Cocaia, N722 – Terminal 
Pimentas/Vila Rio de Janei-
ro e N850 -  Vila Carmela/
Shopping Internacional), 
atendendo  7.900 passagei-
ros por mês. A tarifa é de 
R$ 4,45.   

Prefeitura amplia número de ônibus e de 
viagens nos serviços Seletivo e Noturno

SUA CHANCE ESTÁ AQUI!
Prepare-se com quem entende
de Enem e Vestibulares

www.cursinhodapoli.top
Tel.: 11 3197-8683 - Av. Guarulhos, 3999 

MATRÍCULAS
       ABERTAS

NOVA UNIDADE

Lapa - 11 2145-7654 

Sto. Amaro - 11 5524-6404

Tatuapé - 11 2522-5554

Guarulhos - 11 3197-8683

Novidade em

GUARU
LHOS

2019Extensivo
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Antônio Boaventura

Para 2020, a prefeitura 
prevê um orçamento de 
R$ 500 milhões menor 
ao aprovado este ano. 
Ou seja, a previsão para 
o ano que vem é de 
arrecadação aproximada 
de R$ 4,3 bilhões. O líder 
do governo, vereador 
Eduardo Carneiro (PSB), 
entende que a administra-
ção pública precisa primar 
pela responsabilidade. Já 
o líder da oposição, Edmil-
son Souza (PT), vê falta de 
gestão.

De acordo com a propos-
ta, a Secretaria de Edu-
cação terá a maior verba 
com R$ 1,1 bilhão, seguida 
da Saúde com cerca de R$ 
1 bilhão. Em sequência se-
rão destinados os maiores 
montantes para a secre-
tária de Gestão, com R$ 
630,1 milhões, encargos 
gerais do munícipio tota-

lizando R$ 543,7 milhões, 
além de para o Instituto de 
Previdência dos Funcio-
nários Públicos Munici-
pais de Guarulhos (Ipref) 
com R$ 241,4 milhões, e 
da Câmara Municipal de 
Guarulhos que somou R$ 
133 milhões.

“Acho que toda aquela 
história de campanha 
em que o prefeito [Guti 
(PSB)] disse que precisaria 

melhorar a arrecadação e 
que teria formas de fazer e 
o PT não tinha competên-
cia, estão aí os números. 
Foi uma diminuição de R$ 
500 milhões. Isso pra mim 
é falta de gestão e plane-
jamento sobre a questão 
tributária”, declarou o 
vereador Edmilson Souza.

A proposta da Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias para o ano seguinte 

apresenta as pretensões 
de investimentos a serem 
feitos por todos os órgãos 
da prefeitura. Ele será dis-
cutido durante audiências 
públicas com explanações 
feitas pelos secretários e 
coordenadores municipais, 
além dos presidentes das 
autarquias, aos parlamen-
tares que compões a co-
missão que será instituída 
para analisar a proposta. 

Orçamento de 2020 será R$ 500 mi
menor em relação ao deste ano
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A Prefeitura de Gua-
rulhos inaugura neste 
sábado (11), às 9h, o 
Centro de Referência em 
Direitos Humanos - Pi-
mentas (CRDH), iniciativa 
da Secretaria de Direitos 
Humanos, em parceria 
com o Governo do Estado 
de São Paulo. O CRDH 
funcionará no Centro de 
Integração da Cidadania 
(CIC), que fi ca na estrada 
do Capão Bonito, 53, 
região do Pimentas. Já 
funcionam no local postos 
do CIET, Procon, Fácil, 
Cras e do Creas.

A inauguração contará 
com ação comunitária 
promovida pela Federação 
das Associações Muçul-
manas do Brasil (Fambras), 
que oferecerá atendi-
mento na área da saúde, 
como exames de acuidade 
visual (com óculos gratui-
to), testes para Hepatite 
C, hipertensão, diabetes, 
colesterol, atendimento 
odontológico, orientação 

nutricional, prevenção do 
câncer de mama, além 
de serviços de cidadania, 
cultura e lazer.

O Centro de Referência 
em Direitos Humanos é um 
equipamento voltado para 
garantir os direitos das 
populações historicamente 
discriminadas, orientando-
-as sobre diversos serviços 
já desenvolvidos no mu-
nicípio. “O CRDH também 
será um canal de comu-
nicação da população da 
região com as subsecre-
tarias de Acessibilidade 
e Inclusão, da Igualdade 
Racial, da Juventude, da 
Diversidade, das Mulheres 
e do Idoso, todas vincula-
das à Secretaria de Direi-
tos Humanos. Ele atuará 
por meio do acolhimento 
e orientação da população 
aos serviços dos quais 
necessitam”, explica o se-
cretário Direitos Humanos, 
Lameh Smeili.

Para mais informações: 
(11) 2484-0809 / 2484-1070

Prefeitura inaugura Centro de Referência 
em Direitos Humanos no CIC Pimentas

Tietando
Para se posicionar mais à Direita no espectro 

político, o prefeito (socialista?) Guti  fez questão 
de tirar foto com o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL- SP). E de divulgar em suas redes 
sociais…

Pegando o boné?
O líder do Governo, Eduardo Carneiro (PSB), dá 

sinais que está repensando se será candidato  à ree-
leição em 2020. Médico e empresário bem-sucedido, 
ele só está perdendo tempo e dinheiro na política…

Qualquer nota!
A Rodoviária do Cecap está cada vez mais fantas-

magórica. Além da falta de movimento, o matagal 
cresceu de forma assustadora. E ninguém faz nada…

Tucanos despejados
Mal foi eleito presidente do PSDB, o vereador Lauri 

Rocha foi convidado pelo ex-presidente Marco Ianon-
ni a desocupar o imóvel (dele, claro!) que abrigava o 
partido…

Casa nova
Se tudo correr conforme as previsões , a prefeiturá-

vel Fran Corrêa deverá se fi liar em breve ao PSDB. E 
providenciar imóvel estratégico para a nova sede da 
legenda…

Consolidando
O NOVO está prestes a conseguir 150 fi liados ativos 

(em dia com a taxa mensal) em Guarulhos. Assim o 
partido tende a ter candidatos a prefeito e vereado-
res…

Semântica
O vereador Brinquinho (PT), presidente do Sindicato 

dos Condutores, acusou a Prefeitura de emitir nota à 
Imprensa  “mentirosa”. Ele afi rma que a Secretaria de 
Transportes foi comunicada da assembleia da cate-
goria. Brinquinho não reconhece que “assembleia” e 
“paralisação” deram na mesma…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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No período de apenas 
onze meses, de acordo 
com dados divulgados 
pela administração mu-
nicipal, relacionados ao 
mesmo período no ano 
passado, foram registra-
dos 46 acidentes com os 
coletores de lixo da cida-
de, sendo 28 ferimentos 
provocados com lâminas 
e 18 perfurações de traba-
lhadores. 

Visando a redução do 
número de acidentes 
sofridos pelos coletores 
de lixo, a prefeitura lança 
nesta semana, uma cam-
panha de conscientização 
da população sobre for-
mas corretas de descartar 
vidro, seringas e demais 
objetos perfurocortantes. 

Com cartazes impressos 
e material on-line, a cam-
panha traz informações 

simples e fáceis de serem 
colocadas em prática no 
dia a dia, dentre elas o 
uso de embalagens tipo 
pet , longa vida ou mesmo 
caixas de papelão para 
embalar agulhas, vidros, 
lâminas e qualquer outro 
material pontiagudo ou 
cortante antes do des-
carte. 

Outra orientação impor-
tante com foco no público 
que faz uso constante de 
medicamentos injetáveis, 
como os diabéticos, por 
exemplo, é que as unida-
des básicas de saúde da 
prefeitura (UBS) passaram 
recentemente a receber 
seringas e agulhas já 
utilizadas.

Nas peças de comu-
nicação da campanha 
também serão abordadas 
as graves consequências 

sofridas pelos coletores 
que se machucam durante 
o trabalho, como aconte-
ceu com Alisson da Silva. 
Há três anos, o coletor 
sofreu perfuração com 
agulha descartada incorre-
tamente. 

“A gente fica trauma-
tizado. Não sabemos o 
que tem ali. Pode ter HIV, 
hepatite e outras doenças. 
Tive que tomar o coque-
tel contra AIDS que tem 
muitos efeitos ruins. Fiquei 
emocionalmente muito 
abalado. Gostaria de pedir 
para as pessoas tomarem 
mais cuidado com o lixo 
para não prejudicar a vida 
de pais de família como 
eu”, relata o coletor que 
tem 30 anos de idade, é 
casado, pai de dois filhos 
e que continua a exercer a 
função há 10 anos.

Em 11 meses, cidade registra 46 
acidentes com coletores de lixo

Divulgação

O governador João Doria 
e o secretário da Seguran-
ça Pública, general João 
Camilo Pires de Campos, 
homenageiam, nesta 
quarta-feira (8), três policiais 
civis da Grande São Paulo 
com o título de “Policial 
Nota 10”. Além deles, outros 
17 profissionais das polícias 
Civil, Militar e Técnico-Cien-
tífica são agraciados.

Em sua quarta edição, 
o programa “Policial Nota 
10”, criado pela Secretaria 
da Segurança Pública, tem 
como objetivo reconhecer 
e estimular o bom trabalho 

policial em todo o Estado 
de São Paulo. A solenidade 
acontece no Palácio dos 
Bandeirantes, na zona oes-
te da capital paulista.

O trio que é condecorado 
é formado pelo delegado 
Fernando José Góes San-
tiago, o investigador Luiz 
Carlos Mariano e o escrivão 
Benedito Batista da Silva 
Neto, todos do 4° Distrito 
Policial de Guarulhos. 

Eles foram responsáveis 
pela prisão de 10 membros 
de uma organização crimi-
nosa oriunda do Ceará. As 
prisões aconteceram no dia 

15 abril, durante a Ope-
ração Cactus, deflagrada 
após quatro meses de 
investigação. Na ocasião, 
também foram apreendi-
dos seis quilos de drogas e 
cinco armas.

Para a realização da 
ação, foram mobilizados 90 
agentes com o apoio de 40 
viaturas. Entre os detidos, 
seis já eram procurados 
pela Justiça. Ao todo, foram 
apreendidos duas pistolas, 
dois revólveres e dois 
fuzis, além de 6,1 quilos de 
drogas entre cocaínas e 
maconha.

Delegado e mais 2 policiais civis de Guarulhos 
serão homenageados pelo governador de SP
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O Departamento de 
Proteção Animal (DPAN) 
da Secretaria de Meio Am-
biente recebeu no Parque 
City Las Vegas, visita de 
representantes das cida-
des de Itapevi, Itatiba e 
Embu das Artes para troca 
de experiências sobre a 
implantação do serviço de 
proteção animal.

Durante o encontro, 
foram pontuadas as 
principais difi culdades da 
implantação do serviço, 
tanto no que se refere 
à legislação, quanto 

às ações diárias para 
garantir o bem-estar 
dos animais. Guarulhos 
contribuiu com o debate 
apresentando a forma le-
gal pela qual o DPAN foi 
constituído, bem como as 
parcerias que colaboram 
com o desenvolvimento 
do departamento. Outra 
boa prática apresentada 
pela cidade foi o agen-
damento online de mil 
vagas mensais para cas-
tração gratuita de cães e 
gatos, através de portal 
exclusivo.

Proteção Animal compartilha 
experiências com outras cidades

Todas as quintas-feiras 
deste mês, a partir das 
19h, a Orquestra de Vio-
leiros Coração da Viola 
realiza ensaios abertos na 
Sala de Vidro do Adamas-
tor Centro. A atividade, 
que tem entrada gratuita 
e é aberta ao público 
em geral, comemora em 
maio o aniversário de 40 
anos da sinfônica. Com 
um repertório repleto de 
grandes clássicos da mú-
sica caipira, a Orquestra 
de Violeiros Coração da 
Viola dedica seus ensaios 
a canções como “Meu 
Ipê Florido”, “Pescador e 
Catieiro”, “O Caminheiro”, 
“A natureza”, “Treze de 

Maio”, “Velhas Cartas”, 
“Moreninha Linda”, entre 
outras.

Idealizada e formada 
por Tonico e Tinoco, a 
Coração da Viola estreou 
em 1979 no Theatro 
Municipal de São Paulo, 
em inédita apresentação 
com a dupla caipira. Em 
6 de junho daquele ano, 
o templo erudito acolheu 
representantes da au-
têntica música raiz. Com 
três horas de duração, 
o espetáculo atraiu o 
público recorde de 2.500 
pessoas e inspirou o lan-
çamento do primeiro LP, A 
Viola no Teatro, e outros 
três discos de sucesso.

Orquestra Coração da Viola comemora 40 
anos com apresentações em todo o mês

[ bloco de notas ]

Guarulhos é vice-campeã dos 
Jogos Regionais do Idoso 2019

O sol desse domingo (5) 
trouxe ainda mais brilho 
e alegria à delegação de 
Guarulhos, que conquistou 
o vice-campeonato dos 
Jogos Regionais dos Idosos 
(JORI), em São Sebastião, 
litoral de São Paulo. Com 117 
pontos Guarulhos fi cou atrás 
apenas da cidade de São 
José dos Campos, campeã da 
competição com 159 pontos. 
Taubaté completou o pódio 
na terceira colocação, com 99 
pontos. Natação garante onze 
medalhas.

Para o secretário de Espor-
tes de Guarulhos, Rogério 
Hamam, que acompanhou de 
perto os atletas durante toda 
a competição, o resultado foi 
muito satisfatório. “Mais im-
portante do que a competição 
é a festa, a integração e a 
sensação do dever cumprido. 
Na classifi cação geral repeti-
mos o desempenho do ano 
passado, porém aprimoramos 
os resultados de algumas 
modalidades dentro do que 
planejamos para a competi-
ção”, concluiu.

Divulgação

A Prefeitura de Gua-
rulhos inaugura nesta 
quarta-feira (8) mais uma 
Academia na Praça 60+ 
na cidade. Desta vez será 
contemplado o Conjunto 
Inocoop, na região de 
Bonsucesso. A Academia 
na Praça 60+ funcionará 
no Bosque Inocoop, na rua 
Elias Dabarian, 887, com 
aulas três vezes por sema-
na (segundas, quartas e 
sextas-feiras), a partir das 
7h, orientadas por profi s-
sionais de Educação Física 
habilitados e especializa-
dos em atividades para 
pessoas idosas.

As matrículas são gratui-

tas e podem ser feitas no 
próprio local, basta levar 
um documento com foto, 
comprovante de ende-
reço e atestado médico 
autorizando a prática de 
atividades físicas. A inicia-
tiva faz parte do plano mu-
nicipal de Envelhecimento 
Ativo voltado à promoção 
da saúde, da qualidade 
de vida e da integração 
das pessoas idosas. A 
atividade é coordenada 
pela Secretaria de Direitos 
Humanos, por meio da 
Subsecretaria de Políti-
cas para o Idoso. Mais 
informações pelo telefone: 
2085-5632.

Prefeitura leva Academia na 
Praça 60+ ao Bosque Inocoop

Brasil não merece isso
Não quero fazer alarde do pessimismo, mas o fato é que 

as coisas vão mal no País. Vão mal e sem expectativa de 
melhoras no médio prazo.

Sábado, dia 4, a “Folha de S.Paulo” deu de manchete: 
“Indústria cai 1,3% e reforça desconfi ança sobre cres-
cimento”. E logo abaixo: “Pessimismo de investidores 
e consumidores desaquece mercado interno, que não 
compensa recuo em exportações”. Diz mais ainda o texto 
de primeira página: “Em relação a março de 2018, a queda 
é de 6,1%”.

A crise fez a tradicional Fecomercio pedir que os lojistas 
reforcem as promoções do Dia das Mães, uma data de 
forte movimento no comércio de rua, feiras e shopping 
centers. Os comerciantes esperavam vender 5% a mais 
em 2019. Agora, a expectativa cai pra 3%.

Nós, metalúrgicos, sentimos na pele o impacto da reces-
são prolongada e da insistência dos governos em aplicar 
o modelo neoliberal. Esse modelo não deu certo em lugar 
algum do mundo, já quebrou vários países e enfraqueceu 
o setor público de tal modo que o Estado fi cou sem poder 
de investir e dinamizar setores do mercado.

Falo que sentimos na pele e é a dura realidade. A 
categoria vem sofrendo com o desemprego, a terceiriza-
ção abusiva, a rotatividade crescente, o rebaixamento do 
padrão salarial e as difi culdades da ação sindical obter 
ganhos. Todo dia nossos diretores estão nas portas de 
fábrica, buscando pagamento de PLR (Participação nos 
Lucros e/ou Resultados).

Somos persistentes, mas não tem sido fácil avançar 
nesses acordos.

Um famoso escritor disse: - Pobre o país que em vez de 
produzir riquezas produz só ricos. É a pura verdade. A 
riqueza produzida pode ser distribuída entre a sociedade, 
gerando benefícios coletivos. Já a produção de ricos só 
gera mais concentração de renda e exclusão social. Por-
tanto, a arma que esmaga a recessão é a distribuição de 
renda. Não à toa, a Alemanha possui a melhor estrutura 
salarial do mundo e, na média, é o país onde o povo tem o 
mais alto padrão de vida.

Sexta (3) à noite, falei durante a comemoração dos 
56 anos do nosso Sindicato. Lembrei de grandes lutas 
que fi zemos contra o arrocho, por aumento salarial, pela 
PLR, dos acordos para fornecimento de café da manhã, 
refeição nas fábricas e condução para os trabalhadores e 
das ações cidadãs que resultaram em melhorias urbanas. 
Reforcei que o Brasil precisa crescer, com emprego e ren-
da. E adverti que o caminho atual do governo só agrava 
os problemas.

As reformas que podem melhorar a vida das pessoas 
e gerar emprego eles não fazem, mais querem tirar dos 
pobres para ajudar os ricos com a reforma da Previdência 
Social. O caminho seria fazer a reforma política, fi scal e 
tributária.

Além da economia, o governo vai mal na política, com 
briga entre seus integrantes e apoiadores; agressões 
absurdas pelas redes sociais; e corte de verbas na Educa-
ção. Que investidor vai querer aplicar aqui seu dinheiro? 
Só se for o rentista, pra ganhar com a especulação e 
asfi xiar o setor produtivo.

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Ulisses Carvalho 

Quem passar pelo 
Parque Shopping Maia, 
a partir desta sexta-feira 
(10), terá como opção na 
parte de alimentação no 
shopping uma grande 
novidade: a máquina de 
venda automática de 
comida natural. 

As pessoas geralmente 
estão acostumadas com 
as máquinas que tem no 
metrô, as ‘vending machi-
nes’, com  salgadinhos e 
livros, mas essa inovação 
de comida funcional foi 
criada pelo chef de cozi-
nha guarulhense Bruno 
Caraça, 33, da empresa 
Tok d’Chef.  “Comecei a 
trabalhar nesse projeto em 
junho do ano passado”, 
destacou. 

A máquina, que ficará no 
Shopping Maia durante 
o período de três meses, 
já é a segundaproduzi-
da. Um dos destaques é 
que os produtos comer-
cializados tem o preço 
acessível, variando de R$ 
5,60 até R$ 29. “O nosso 
ticket médio é R$ 16, e as 
pessoas podem optar pelo 
pagamento através do 
cartão de débito, crédito, 
ticket refeição e agora 
faremos teste com cartão 
pré-pago”, informou. 

Os produtos são refei-
ções prontas e congeladas 
em uma embalagem bio-
degradável, e de acordo 
com o chef, a própria má-
quina já produz também o 
aquecimento da refeição, 
podendo a pessoa optar 
por comer o alimento 
no momento ou deixar 
para levar com o objeti-
vo de comer em casa. O 
cardápio é variado, sendo 
composto pela releitura 
de pratos adaptados a 
alimentação funcional 

como feijão tropeiro, baião 
de dois, salmão ao molho 
de maracujá, estrogonofe 
de frango (sem lactose), 
escondidinho de carne 
seca, entre outros. 

Segundo Caraça, o 
objetivo é ter 30 máquinas 
ativas até o final do ano 
e 100 até dezembro de 
2020, além de 70 clientes 
que já estão na lista de 
espera pelo equipamento. 
Mais informações podem 
ser obtidas no site: www.
tokdchef.com.br. 

Com preço acessível, 
máquina de comida 
natural chega a shopping

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, 08 de maio de 2019. 
Segunda Publicação                         

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

Fone: 2422-6851

*Imagens meramente ilustrativas. Preços enquanto durar os estoques.

SAUCER
CENTRO AUTOMOTIVO

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

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

PNEUS 
REMOLD

AMORTECEDOR
Recondicionados

4X R$ 95,00

R$ 89,90

R$ 69,90

ARO 13

R$ 99,99

195/60/15
R$ 139,90

PASTILHAS

Recondicionados

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

R$R$R$

a partir de

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista instaladas. 
Consulte modelos.

à vista instaladas. 
corsa/palio/celta/uno

até 2001

4 peças instalada Carro 
Popular até 2008

ESCAPAMENTO 
TRASEIRO

ARO 14
R$ 119,99

à vista em dinheiro
à base de troca

Promoção de 
Dia das Mães! 
Alinhamento 

Carro de Passeio
R$ 29,90 
à vista

Ivanildo Porto

Em abril, o custo da cesta 
básica subiu em todas 
as 18 capitais analisadas 
pela Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica, divulgada 
nesta terça-feira (7), pelo 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

A cesta mais cara do 
país foi a de São Pau-
lo, onde o conjunto de 
alimentos essenciais 
custava, em média, R$ 
522,05, seguida pela ces-
ta do Rio de Janeiro, R$ 

515,58, e de Porto Alegre, 
R$ 499,38. As cestas mais 
baratas, em abril, eram as 
de Salvador, R$ 396,75, e 
Aracaju, R$ 404,68.

Nos primeiros quatro 
meses de 2019, todas as 
cidades analisadas pela 
pesquisa apresentaram 
alta acumulada. Os maio-
res aumentos foram obser-
vados em Vitória (23,47%) 
e Recife (22,45%). O menor 
aumento acumulado ocor-
reu em Florianópolis, com 
alta de 5,35%.

Com base na cesta mais 
cara do país, observada 
em São Paulo, o valor 
do salário mínimo em 
dezembro, necessário 
para suprir as despesas 
de um trabalhador e de 
sua família com alimen-
tação, moradia, saúde, 
educação, vestuário, 
higiene, transporte, lazer 
e previdência, seria de R$ 
4.385,75, o que equivale 
a 4,39 vezes o valor do 
salário mínimo atual, de 
R$ 998,00.

Cesta básica em 18 capitais teve 
alta em abril, diz pesquisa Dieese
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Ministro da Educação defende 
ensino domiciliar em audiência

Técnicos do IBGE lançarão campanha 
‘Todos pelo Censo 2020’ no dia 30

Técnicos do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) lançarão 
no próximo dia 30, no 
Rio, a campanha “Todos 
pelo Censo 2020”, com 
o objetivo de preservar 
o orçamento do Censo 
Demográfico de 2020. O 
evento de lançamento será 
um debate sobre a impor-
tância do Censo Demográ-
fico, às 18h, no auditório da 
Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), no Rio.

A presidência do IBGE já 
anunciou um corte de 25% 
no orçamento da pesquisa 
e pediu uma redução em 
seu questionário, seguin-
do uma determinação do 
Ministério da Economia. 
Reduzir o número de per-
guntas fará pouco efeito 
nos gastos, dizem os técni-
cos, que temem prejuízos 
à qualidade do Censo. 

A mobilização dos técni-
cos começou nos escritó-
rios da Avenida Chile, no 
Centro do Rio, onde ficam 
os servidores da Diretoria 

de Pesquisas do IBGE, e 
recebeu apoio de todos 
os núcleos da ASSIBGE, 
entidade que representa 
os funcionários do órgão. 
Segundo a socióloga Luan-
da Botelho, coordenadora 
do Núcleo da ASSIBGE na 
Avenida Chile, a mobiliza-
ção pretende convencer 
o Ministério da Economia 
a desistir do corte no 
orçamento. 

“O que temos ouvido 
é que um dos caminhos 
(para cortar o orçamento) 
seria reduzir o salário dos 
recenseadores. Isso não 
seria suficiente e seria pre-
judicial para a qualidade”, 
afirmou Botelho. 

Na visão da líder sindical, 
pagar menos para os re-
censeadores, que são con-
tratados como funcionários 
temporários, poderá au-
mentar a rotatividade entre 
esses trabalhadores, já que 
aumentaria as chances de 
eles desistirem do trabalho 
diante de oportunidades 
mais vantajosas. 

Em audiência pública 
nesta terça-feira (7), no 
Senado Federal, o ministro 
da Educação, Abraham 
Weintraub, disse que a 
educação tem de ser 
prioridade dos pais na 
formação de seus filhos e 
defendeu a opção de es-
colha dos pais em ensinar 
seus filhos em casa – o 
chamado ensino domiciliar 
ou homescholling.

“Quem coloca os filhos 
no mundo tem que ter a 
primazia na educação. […] 
Se o pai e a mãe estão 
educando bem os seus 
filhos, quem somos nós 
para interferir? Não é 
o que eu faria para os 
meus filhos, não foi o que 
eu fiz. Acho importante 
a interação [com outras 
crianças na escola], mas 
eu tenho que respeitar o 
direito do próximo para ter 
o meu respeitado”, disse 
Weintraub na Comissão de 

Educação do Senado.
O tema entrou na pauta 

do governo brasileiro, 
provocado pela Associa-
ção Nacional de Educação 
Domiciliar (Aned) que pediu 
a regulamentação desta 
modalidade de ensino. De 
acordo com levantamento 
da associação, de 2018, 
7,5 mil famílias educam os 
filhos em casa - número 
que representa mais que o 

dobro das 3,2 mil de famí-
lias identificadas em 2016.

Com isso, o governo 
preparou um projeto de 
lei (PL) para o Congresso 
Nacional com os requisitos 
mínimos que pais ou res-
ponsáveis legais devem 
cumprir para essa opção, 
tais como o cadastro em 
uma plataforma a ser de-
senvolvida pelo Ministério 
da Educação e a possibili-

dade de avaliação.
No ano passado o Supre-

mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu não reconhecer o 
ensino domiciliar, por não 
haver no país previsão 
constitucional sobre o 
tema. Durante a discussão 
no STF, manifestaram-se 
contrárias ao homeschoo-
ling a Advocacia-Geral da 
União (AGU) e a Procura-
doria-Geral da República.

Caçadores, atiradores e colecionadores
poderão transportar armas carregadas

O presidente Jair Bolsona-
ro assinou nesta terça-feira 
(7), em cerimônia no Palácio 
do Planalto, o decreto que 
regulamenta a posse, o 
porte e a comercialização 
de armas e munições para 
caçadores, atiradores espor-
tivos e colecionadores, os 
chamados CACs.

Entre as mudanças, o 

governo sobe de 50 para 
1.000 o limite de cartuchos de 
munições que podem ser ad-
quiridos por ano pelos CACs, 
além de autorizar o transporte 
de armas carregadas e muni-
ciadas no trajeto entre a casa 
do portador e os clubes de 
tiro, o que estava proibido. 

O decreto também permite 
a livre importação de armas 

e munições e amplia o prazo 
de validade do certificado 
de registro de armas para 
10 anos, bem como todos 
os demais documentos 
relativos à posse e ao porte 
de arma. A íntegra da nova 
lei será publicada na edição 
desta quarta (8) do Diário 
Oficial da União. 

“Eu estou fazendo algo 

que o povo sempre quis, 
levando-se em conta o re-
ferendo de 2005 [que man-
teve o comércio de armas 
no país]. O governo federal, 
naquela época, e os que se 
sucederam, simplesmente, 
via decreto, não cumpriram a 
legislação e extrapolaram a 
lei, não permitindo que pes-
soas de bem tivessem mais 

acesso a armas e munições”, 
disse Bolsonaro em rápida 
entrevista a jornalistas após 
cerimônia.

O decreto também amplia 
o uso da arma de fogo para 
moradores de áreas rurais. 
Até então, o uso era permiti-
do apenas na casa-sede da 
propriedade. Com a nova 
lei, está autorizado o uso em 

todo o perímetro do terreno. 
Também há uma permissão 
expressa na norma para que 
estabelecimentos credencia-
dos pelo Comando do Exér-
cito possam vender armas, 
munições e acessórios. Na 
prática, isso deve ampliar o 
número de estabelecimen-
tos comerciais que vendem 
armas de fogo.
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No caso da livre impor-
tação, o governo quebra 
o monopólio da empresa 
Taurus, maior fabricante de 
armas e munições do país, 
já que passa a permitir a 
aquisição de armas e mu-
nições do exterior mesmo 
quando houver similar no 
Brasil, o que era vedado 
pela legislação em vigor. 

Bolsonaro disse que deve 
rever a taxação da empresa 
para não prejudicá-la frente 
a abertura de concorrência 
no mercado. 

O presidente ressaltou 
que o decreto “não é um 
projeto de segurança” públi-
ca, mas defendeu o direito 
da população se armar. Ele 
criticou as políticas públicas 

adotadas por governos 
anteriores. “Toda a política 
desarmamentista que co-
meçou lá atrás no Fernando 
Henrique Cardoso até hoje, 
o resultado foi a explosão 
do número de homicídios 
e mortes por arma de fogo. 
Com toda certeza, dessa 
maneira, nós vamos botar 
um freio nisso”, afirmou.

Decreto de Bolsonaro quebra o 
monopólio da empresa Taurus
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Wenceslau Duque Neto, da Cindumel Magno Souza e Adriana Santos, da Ita Cores Pinturas

Paula Laccava, da Ropale Informática

Carla Regina, advogada

Fabio Guasti, da MeuVale Gestão Administrativa

Lucas Monção, da D’Lucca Alimentos

Wanderley Biava, da Superfibra Isolantes Elétricos

Thiago Quio e Uafa Smaili, da Sinalize Web SEO & Performance

Emerson Lopes, da Carlimp

Neusinete Fratoni, da Fratoni’s Truck
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Noivo: ENEAS RIBEIRO LEITE Pro-
fi ssão: assistente administrativo Esta-
do Civil: divorciado Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
07/07/1975 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: BRAULI-
TO OLIVEIRA LEITE Mãe: IZAURA RI-
BEIRO LEITE 
Noiva: TATIANE APARECIDA DE 
MELLO ROSA Profi ssão: pedagoga 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
24/11/1987 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
MANOEL ROSA Mãe: KATIA REGINA 
HOMEM DE MELLO ROSA 

Noivo: ANTONIO MARCOS BISPO 
DE JESUS Profi ssão: auxiliar de mis-
tura Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
ITAPITANGA UF: BA Data-Nascimento: 
06/10/1988 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: MA-
RIA ISABEL BISPO DE JESUS 
Noiva: MAIARA GOMES DA SILVA 
Profi ssão: repositora Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 10/09/1994 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ CARLOS DE 
MOURA SILVA Mãe: EDNALDA DE 
OLIVEIRA GOMES SILVA 

Noivo: DJALMA MOREIRA DE AL-
MEIDA Profi ssão: encanador Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: IPIRÁ UF: 
BA Data-Nascimento: 03/02/1962 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ALFREDO ANTONIO DE 
ALMEIDA Mãe: JOSELITA MOREIRA 
Noiva: ANA NILZA BELARMINO DA 
SILVA Profi ssão: vendedora Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO JOSÉ 
DA LAJE UF: AL Data-Nascimento: 
12/03/1969 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
BELARMINO DA SILVA Mãe: MARIA 
DA SOLEDADE BELARMINO DA SILVA 

Noivo: PETERSON RONALDO DE 
ARAUJO FERNANDES Profi ssão: au-
xiliar de logística Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: SÃO JORGE DO PA-
TROCÍNIO UF: PR Data-Nascimento: 
16/12/1996 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: PAULO 
HEMERSON FERNANDES Mãe: MÁR-
CIA MARINHO DE ARAUJO FERNAN-
DES 
Noiva: CLAUDINEIDE ALVES DE 
AQUINO Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ÁGUAS BELAS 
UF: PE Data-Nascimento: 15/01/1996 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: CLAUDIO JULIÃO 
AQUINO Mãe: MARIA JOSÉ ALVES DE 
AQUINO 

Noivo: CLÉBERSON BARBOZA DE 
SÁ Profi ssão: vendedor Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 11/02/1991 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ BEZERRA DE 
SÁ Mãe: GERUSA BARBOSA DE SÁ 
Noiva: ESTÉPHANI ROCHA SANTOS 
Profi ssão: farmaceutica Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 21/08/1992 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: HERALDO ROCHA 
SANTOS Mãe: ROSINEIDE VIEIRA 
DOS SANTOS 

Noivo: CÉSAR HENRIQUE GUEDES 
LOCATELLI Profi ssão: auxiliar opera-
cional Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
09/08/1992 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
CESAR LOCATELLI Mãe: CÍNTIA DA 
ROCHA GUEDES LOCATELLI 
Noiva: BARBARA DA SILVA PAPE-
RINI Profi ssão: operadora de logísti-
ca Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
22/07/1994 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: NATANAEL 
BARRETO DA SILVA Mãe: ADRIANA PA-
PERINI DE SOUZA 

Noivo: GABRIEL SILVA SANTOS Pro-
fi ssão: estoquista Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 16/01/1993 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JULIO CESAR PEREIRA DOS 
SANTOS Mãe: JOELMA COSTA 
Noiva: MAYRA DA SILVA MELO Pro-
fi ssão: do lar Estado Civil: solteira Natu-
ralidade: SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 
UF: AL Data-Nascimento: 20/11/1995 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: EDILSON LUIZ DA 
SILVA MELO Mãe: SELMA NAIR VITOR 
DA SILVA 

Noivo: DANILO LEOBINO DE SOUZA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: OLHO D’ÁGUA 
UF: PB Data-Nascimento: 14/08/1993 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: Mãe: JOSEFA LEOBI-
NO DE SOUZA 
Noiva: FLÁVIA VITÓRIA ALVES DA 
SILVA Profi ssão: do lar Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 20/08/2000 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: AGNALDO FERREIRA DA SILVA 
Mãe: PATRICIA ALVES DOS SANTOS 

Noivo: MARCOS ROBERTO DA SILVA 
Profi ssão: funcionário público Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: IBIRITÉ 
UF: MG Data-Nascimento: 16/02/1976 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOÃO HAROLDO DA 
SILVA Mãe: VANDA FRANCISCA GON-
ÇALVES DA SILVA 
Noiva: VALDECI DE JESUS AMORIM 
Profi ssão: funcionária pública Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 26/05/1968 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ENEMIAS OLIVEIRA 
AMORIM Mãe: JOANINHA AMORIM 

Noivo: WAGNER LIMA LIRA Profi ssão: 
pintor Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
16/11/1982 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
SENYR DE LIRA Mãe: MARINALVA FE-
LIX DE LIMA LIRA 
Noiva: LEIDILENE ALVES DOS SAN-
TOS Profi ssão: auxiliar de escritório 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
05/01/1986 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: DOMIN-
GOS DUCAS DOS SANTOS Mãe: MA-
RIA ALVES DOS SANTOS 

Noivo: FRANCIVALDO DA COSTA 
FERREIRA Profi ssão: operador de em-
pilhadeira Estado Civil: solteiro Naturali-
dade: APODI UF: RN Data-Nascimento: 
09/07/1981 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCIS-
CO ANTONIO FERREIRA Mãe: MARIA 
VALDETE DA COSTA FERREIRA 
Noiva: DAYSE PEREIRA DE ARAUJO 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 10/08/1986 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSE PEREIRA DE ARAUJO FI-
LHO Mãe: MARIA DAS DORÊS OLIVEI-
RA DE MEDEIROS ARAUJO 

Noivo: ITALO LUCAS PEREIRA FELIX 
Profi ssão: mecânico Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: ARAPIRACA UF: AL 
Data-Nascimento: 07/09/1994 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: IVANILDO FELIX DOS SANTOS 
Mãe: CLAUDIA MAGNOLIA PEREIRA 
FELIX 
Noiva: VANESSA DOS SANTOS Profi s-
são: operadora de produção Estado Civil: 
divorciada Naturalidade: ITAPEVI UF: SP 
Data-Nascimento: 19/09/1979 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: SILVAR FELIX DOS SANTOS Mãe: 
MARIA RITA DOS SANTOS 

Noivo: JEFFERSON GENIVAL DA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS Profi ssão: 
reciclador Estado Civil: solteiro Naturali-
dade: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 30/01/1993 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
GENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS 
Mãe: MARIA APARECIDA DA CONCEI-
ÇÃO 
Noiva: FABIANA LOPES DA SILVA 
Profi ssão: faxineira Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 08/05/1989 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JORGINALDO LOPES DA SILVA 
Mãe: ASSENILDA RAIMUNDA LOPES 
DA SILVA 

Noivo: HENRIQUE VINÍCIUS FONSE-
CA Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 27/09/1995 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: HUMBERTO LUIZ FON-
SECA Mãe: LUCINETE PICCINI DOS 
SANTOS FONSECA 
Noiva: JÉSSICA GOMES NOVAES Pro-
fi ssão: segurança Estado Civil: divorcia-
da Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 17/06/1996 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: SALVADOR DE SOUZA NOVAES 
Mãe: RAIMUNDA DOS REIS NOVAES 

Noivo: MARCO ANTONIO DA SILVA 
Profi ssão: motorista Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 13/11/1980 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: MOISÉS JOÃO DA SILVA Mãe: RITA 
PEREIRA GOMES DA SILVA 
Noiva: PRISCILA DE SOUZA NASCI-
MENTO Profi ssão: cuidadora Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 02/10/1980 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: CARLOS ALBERTO DO 
NASCIMENTO Mãe: MARTA DE SOUZA 
CESÁRIO NASCIMENTO 

Noivo: IGGOR YSSAO DE SOUZA 
OSANA Profi ssão: caixa Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 12/09/1995 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ROBERTO YOSHIO 
OSANA Mãe: SIMONE APARECIDA DE 
SOUZA OSANA 
Noiva: THALITA MIRANDA ROCHA 
Profi ssão: vendedora Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 20/02/1998 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: FRANCISCO HELIO DE MORAIS 
ROCHA Mãe: SUSANA MARIA MIRAN-
DA 

Noivo: JOARLEI SOUZA SANTOS 
Profi ssão: auxiliar enfermagem Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: ITAGI UF: BA 
Data-Nascimento: 28/07/1990 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: EDENILSON ALEXANDRINO 
SANTOS Mãe: ELIEDNA DE SOUZA 
SANTOS 
Noiva: DARIANA SALUSTIANO MA-
CIEL Profi ssão: vendedora Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 25/11/1984 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: DÁRIO SALUSTIANO MA-
CIEL Mãe: CAROLINA RODRIGUES DE 
SOUZA MACIEL 

Noivo: PAULO ROBERTO DUARTE 
DOS SANTOS Profi ssão: polidor Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 26/07/1987 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: IVO ALVES DOS SANTOS 
Mãe: LÚCIA MARIA DUARTE 
Noiva: MARIA JOSIENE VICENTE Pro-
fi ssão: auxiliar de produção Estado Civil: 
solteira Naturalidade: TAQUARANA UF: 
AL Data-Nascimento: 26/07/1994 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ MACARIO VICENTE 
Mãe: MARGARIDA MARIA VICENTE 

Noivo: HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA 
Profi ssão: comunicador visual Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: SANTA ISABEL 
UF: SP Data-Nascimento: 09/07/1998 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: DEUSDETH ALVES 
DE OLIVEIRA Mãe: ELENILDA SILVA DE 
OLIVEIRA 
Noiva: VANESSA LIMA DOS SANTOS 
Profi ssão: vendedora Estado Civil: solteira 
Naturalidade: JUNDIAÍ UF: SP Data-Nas-
cimento: 10/01/1998 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ MARCOS GUEDES DOS SAN-
TOS Mãe: GENEILZA HENRIQUE LIMA 

Noivo: ADÃO MARTINS SODRÉ 
Profi ssão: comerciante Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: BROTAS DE 
MACAÚBAS UF: BA Data-Nascimento: 
30/11/1976 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: GRACI-
LIANO MARTINS SODRÉ Mãe: ZILDA 
MARTINS SODRÉ 
Noiva: VANEILA LISBOA DE CAIRES 
BRANDÃO Profi ssão: cozinheira Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: ITIRUÇU 
UF: BA Data-Nascimento: 20/12/1984 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: WILMAR GOMES 
BRANDÃO Mãe: MARIA IONE LISBOA 
DE CAIRES 

Noivo: EDI MOREIRA MARTINS Pro-
fi ssão: policial militar Estado Civil: divor-
ciado Naturalidade: ITAOBIM UF: MG 
Data-Nascimento: 28/12/1972 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOSE MOREIRA CARDO-
SO Mãe: MARIA MARTINS CARDOSO 
Noiva: JESSIANE APARECIDA ALVES 
DOMINGOS Profi ssão: assessora de 
eventos Estado Civil: solteira Naturali-
dade: ARUJÁ UF: SP Data-Nascimento: 
02/12/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
CANDIDO DOMINGOS Mãe: IVANETE 
APARECIDA ALVES DOMINGOS 

Noivo: GERSON SENA DO NASCI-
MENTO Profi ssão: hoteleiro Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 22/12/1982 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: RAIMUNDO NERIS 
DO NASCIMENTO Mãe: VICENCIA DE 
PAULA SENA DO NASCIMENTO 
Noiva: SHEILA DE CARVALHO OLI-
VEIRA GOMES Profi ssão: professora 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
11/04/1974 Endereço: Chacará Itapeti, 
Santa Isabel, SP Filiação - Pai: ABEL 
DE CARVALHO Mãe: ELISABETH DOS 
SANTOS DE CARVALHO 

Noivo: AURIVÂN BARBOZA NASCI-
MENTO Profi ssão: prencista Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: POÇÕES 
UF: BA Data-Nascimento: 05/06/1967 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANANIAS BARBOZA 
DE SOUZA Mãe: EUNILIA LIBARINO 
NASCIMENTO 
Noiva: MARIA DE FÁTIMA MENDES 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 18/09/1968 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ MENDES Mãe: 
TEREZA DE FREITAS MENDES 

Noivo: PAULO PEREIRA MARQUES 
Profi ssão: mecânico Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: CARAPICUÍBA UF: 
SP Data-Nascimento: 12/08/1988 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: OSORIO AFONSO MAR-
QUES Mãe: ANA DE FATIMA PEREIRA 
Noiva: ANDRÉIA SOUSA DE CASTRO 
Profi ssão: operadora de telemarke-
ting Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 26/02/1992 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
ABELARDO DE CASTRO Mãe: MARIA 
SANTOS SOUSA DE CASTRO 

Noivo: LUCAS VENTURA MOTA Pro-
fi ssão: encarregado Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: MIGUEL CALMON 
UF: BA Data-Nascimento: 26/01/1990 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: SERAFIM CARLOS 
DA MOTA Mãe: CLENILDA VENTURA 
MOTA 
Noiva: CALIANA GUILHERME SENA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: ITABUNA UF: BA Data-
-Nascimento: 04/11/1988 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOSÉ CARLOS LEAL SENA 
Mãe: MARLENE GUILHERME DOS 
SANTOS SENA 

Noivo: SIDNEI BARBOSA DA CRUZ 
Profi ssão: montador Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 10/11/1970 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: HELIO CRUZ Mãe: AN-
TONIA ROSA BARBOSA CRUZ 
Noiva: PATRÍCIA FERREIRA DA SIL-
VA Profi ssão: recepcionista Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 29/07/1974 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ELÍ FERREIRA 
DA SILVA Mãe: LOURDES EMILIA DA 
SILVA 

Noivo: EDESIO NOVAES JUNIOR Pro-
fi ssão: coordenador Estado Civil: divor-
ciado Naturalidade: JUSSIAPE UF: BA 
Data-Nascimento: 19/09/1965 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: EDESIO JOSÉ DE NOVAES Mãe: 
ISABEL RIBEIRO DE NOVAES 
Noiva: MARIA PATRICIA BARBOSA 
DA SILVA Profi ssão: costureira Estado 
Civil: solteira Naturalidade: ARAPIRACA 
UF: AL Data-Nascimento: 07/02/1990 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ ADEILTON DA 
SILVA Mãe: MARIA LUCIA BARBOSA 
DA SILVA 

Noivo: JOSÉ MARCELO MENEZES DE 
CASTRO Profi ssão: motorista Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: CÍCERO 
DANTAS UF: BA Data-Nascimento: 
30/10/1964 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
RAIMUNDO DE OLIVEIRA Mãe: MARIA 
RITA MENEZES 
Noiva: MARIA SELDA LIMA PEREIRA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: JAPOATÃ UF: SE Data-
-Nascimento: 18/01/1971 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ ABELARDO PEREIRA Mãe: 
DELZUITA SIQUEIRA LIMA 

Noivo: ALISSON BARRETO DE 
ABREU Profi ssão: analista de desen-
volvimentos Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nas-
cimento: 31/05/1993 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSE CARLOS BARRETO DE ABREU 
Mãe: IVANETE ALVES DE ABREU 
Noiva: THALITA OLIVEIRA GOMES 
CARDOSO Profi ssão: auxiliar adminis-
trativo Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
06/01/1996 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTERO 
AUGUSTO CARDOSO FILHO Mãe: KA-
TIA DE OLIVEIRA GOMES CARDOSO 

Noivo: WENDEL SANTOS NOVAIS 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 27/12/1998 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ALEXANDRO SANTOS 
DE NOVAIS Mãe: ALEXANDRA PINTO 
Noiva: SHIRLEY APARECIDA CRUCCI 
DOS SANTOS Profi ssão: do lar Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 07/05/1999 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ADENI SILVA DOS 
SANTOS Mãe: FERNANDA DE SOUZA 
CRUCCI 

Noivo: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 
Profi ssão: vigilante Estado Civil: divor-
ciado Naturalidade: PEABIRU UF: PR 
Data-Nascimento: 24/10/1970 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: FELIX BATISTA DE SOUZA Mãe: 
ANA MARIA DE SOUZA 
Noiva: REGIANE NASCIMENTO Pro-
fi ssão: auxiliar de produção Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 03/07/1981 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: EDIVALDO NASCIMENTO 
Mãe: ROSALIA BRAGA NASCIMENTO 

Noivo: RAFAEL FONTES LIRA Profi s-
são: técnico NOC Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 08/10/1996 Endereço: 
Casa Amarela, Recife, PE Filiação - Pai: 
ERALDO CARLOS DE LIRA Mãe: MA-
RIA JOSENILDA LOPES DE FONTES 
LIRA 
Noiva: DANIELE MARTINS DE SÁ Pro-
fi ssão: auxiliar de logística Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 25/01/1997 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: RAFAEL MARTINS DA 
SILVA Mãe: ELANE CRISTINA DE SÁ 

Noivo: BRUNO SATIRIO DOS SAN-
TOS Profi ssão: técnico em eletro eletro-
nico Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO BERNARDO DO CAMPO UF: SP 
Data-Nascimento: 21/08/1989 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ANTONIO SATIRIO DOS SANTOS 
Mãe: JOSEFA ROCHA DOS SANTOS 
Noiva: PÂMELA PIRES AMATO GO-
MES Profi ssão: assistente de recursos 
humanos Estado Civil: solteira Naturali-
dade: ARUJÁ UF: SP Data-Nascimento: 
25/07/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ GE-
RALDO GOMES Mãe: MARCELINA SIL-
VESTRE AMATO GOMES 

Noivo: GERALDO CANDIDO DA COSTA 
Profi ssão: aposentado Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: SANTA MERCEDES UF: SP 
Data-Nascimento: 14/04/1965 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: VICENTE CANDIDO DA COSTA Mãe: 
MARIA TEREZINHA PEGO DO AMARAL 
Noiva: LOURDES FEITOSA DA SILVA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: divorciada 
Naturalidade: BREJÃO UF: PE Data-
-Nascimento: 23/07/1964 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MILTON FEITOSA DA SILVA Mãe: MARIA 
DO CARMO FEITOSA 

Noivo: KEVIN FERNANDO DE LIMA Pro-
fi ssão: auxiliar de expedição Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 02/03/1993 Endereço: 
neste subdistrito, GUARULHOS, SP Filia-
ção - Pai: ANTONIO MARCOS DE LIMA 
Mãe: ELIETE PEREIRA DE LIMA 
Noiva: JENNIFER LOPES DA SILVA Pro-
fi ssão: analista de logistica Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 22/12/1995 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: MOISÉS LOPES DOS SANTOS 
Mãe: DORACI ARLINDO DA SILVA 

Noivo: LUAN FELIPE SILVA DE LIMA 
Profi ssão: operador de mercado Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 03/11/1997 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOÃO VILELA DE LIMA Mãe: 
MARIA DO CARMO DA SILVA DE LIMA 
Noiva: CARLA ADRIANA DOS SANTOS 
Profi ssão: auxiliar de produção Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: ILHÉUS UF: BA 
Data-Nascimento: 12/03/1988 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS Mãe: 
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 

Noivo: VALDEIR SOUZA DOS SAN-
TOS Profi ssão: montador Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: IGUAÍ UF: BA Data-
-Nascimento: 13/02/1991 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MARIVALDO PESSOA DOS SANTOS 
Mãe: MARIA DO CARMO DOS SANTOS 
SOUZA 
Noiva: DAIANE DANIELE POLETTO PE-
REIRA Profi ssão: mecânica Estado Civil: 
divorciada Naturalidade: RIO CLARO UF: 
SP Data-Nascimento: 15/01/1982 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: DEIVES BRAGA PEREIRA Mãe: 
IZOLINA POLETTO BRAGA PEREIRA 

Noivo: ENILTON SILVEIRA DOS SAN-
TOS Profi ssão: pedreiro Estado Civil: 
viúvo Naturalidade: ESTADO DE MINAS 
GERAIS UF: Data-Nascimento: 11/11/1971 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: SEBASTIÃO FRANCISCO 
DOS SANTOS Mãe: ENEDINA SILVEIRA 
DOS SANTOS 
Noiva: CIRENE RODRIGUES FARIAS 
CAVALCANTI Profi ssão: costureira Estado 
Civil: viúva Naturalidade: DIVINO DE SÃO 
LOURENÇO UF: ES Data-Nascimento: 
14/06/1963 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ RO-
DRIGUES FARIAS Mãe: JORDELINA 
ROSA FARIAS 

Noivo: WESLEY KILDARE FERNANDES 
Profi ssão: motorista Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 12/07/1992 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JORGE FERNANDES DA SILVA Mãe: 
EMILIA CORREIA LIMA DA SILVA 
Noiva: ANDREZA MUNIZ LIMA Profi s-
são: perfumista Estado Civil: divorciada 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 20/08/1994 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
CRISPIM FILHO DO NASCIMENTO LIMA 
Mãe: LANDECI MUNIZ COSTA 

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

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

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

Flora Maria Borelli Gonçalves

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

Civil Brasileiro:
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Noivo: TACISIO ANTONIO SANTOS 
RIBEIRO Profi ssão: pedreiro Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: 9OLHO 
D’ÁGUA UF: PB Data-Nascimento: 
05/03/1955 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: MANOEL 
RIBEIRO NETO Mãe: JOSEFA RODRI-
GUES SANTOS 
Noiva: QUITERIA ANTONIA TOMAZ 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO JOSÉ DA LAJE UF: 
AL Data-Nascimento: 13/03/1960 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOÃO TOMAZ Mãe: AN-
TONIA ALEXANDRINA TOMAZ 

Noivo: CAIO SANTOS DE SOUZA Pro-
fi ssão: professor Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Da-
ta-Nascimento: 15/06/1995 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: WALTER FERNANDES DE SOU-
ZA Mãe: MARIA JOSE DOS SANTOS 
DE SOUZA 
Noiva: AMANDA PEREIRA DA SILVA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Da-
ta-Nascimento: 26/08/1995 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ROGERIO PEREIRA DA SILVA 
Mãe: PATRICIA APARECIDA DA SILVA 

Noivo: ROBERT FELIPE BATISTA 
Profi ssão: técnico de edifi cações Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 04/03/1996 
Endereço: Guaianases, São Paulo, SP 
Filiação - Pai: VANDERLEI CARLOS 
BATISTA Mãe: ISABEL CRISTINA BA-
TISTA SILVA SANTOS 
Noiva: DEISE GOMES SILVA Profi s-
são: auxiliar de escritório Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 18/09/1996 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ MARCELINO 
DA SILVA Mãe: SIDNEIDE GOMES 
CHACON 

Noivo: FABIANO NUNES SANTANA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: MANTENÓPOLIS 
UF: ES Data-Nascimento: 04/05/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANTONIO NUNES 
SANTANA Mãe: MANOELA MARIA 
SANTANA 
Noiva: LUANA RODRIGUES FER-
NANDES Profi ssão: ajudante geral 
Estado Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
22/11/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRAN-
CISCO DE ASSIS FERNANDES Mãe: 
MARIA RODRIGUES DA SILVA FER-
NANDES 

Noivo: FRANCISCO PEREIRA PAS-
SOS Profi ssão: serralheiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: BENEDITINOS 
UF: PI Data-Nascimento: 26/01/1979 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ ALVES PEREI-
RA Mãe: RITA DE CÁSSIA PASSOS 
PEREIRA 
Noiva: CÁTIA DANIELLE ARAÚJO DE 
OLIVEIRA Profi ssão: operadora de pro-
dução Estado Civil: solteira Naturalida-
de: TERESINA UF: PI Data-Nascimento: 
30/03/1979 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
ODILON DE OLIVEIRA Mãe: MARIA DA 
CRUZ SILVA ARAÚJO 

Noivo: JOSÉ ANTONIO GAMA DA 
SILVA Profi ssão: copeiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: JEREMOABO 
UF: BA Data-Nascimento: 13/06/1985 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ RAIMUN-
DO GAMA DA SILVA Mãe: EDENILDE 
GAMA DA SILVA 
Noiva: MARIA DA CONCEIÇÃO VAR-
JÃO DE JESUS Profi ssão: do lar Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: PAULO 
AFONSO UF: BA Data-Nascimento: 
22/04/1986 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: MA-
NOEL EUGENIO DE JESUS Mãe: JO-
SEFA VARJÃO DE JESUS 

Noivo: SILVIO ALEX FREIRE Profi s-
são: metalúrgico Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 20/10/1979 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: FRANCISCO IRAN 
FREIRE Mãe: FRANCISCA ELIRA AL-
MEIDA FREIRE 
Noiva: ANTONIA DANIELEM DA 
SILVA SANTOS Profi ssão: vendedo-
ra Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SANTA MARIA DO PARÁ UF: PA Data-
-Nascimento: 13/06/1982 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: LUIZ ALBERTO DOS SAN-
TOS Mãe: MARIA LIDUINA DA SILVA 
SANTOS 

Noivo: LEANDRO ANGELO DOS 
SANTOS Profi ssão: manobrista Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
28/11/1989 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
FRANCISCO DOS SANTOS Mãe: SE-
BASTIANA ANGELO SILVA SANTOS 
Noiva: DAIANE RODRIGUES DA 
SILVA Profi ssão: operadora de caixa 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 20/05/1989 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na forma 

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

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

Flora Maria Borelli Gonçalves

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

Civil Brasileiro:

O Índice de preços da 
Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp) em abril 
registrou retração de 1,28% 
em comparação com o mês 
anterior. 

Apesar da queda, o indi-
cador acumula forte alta de 
8,73% no ano e de 11,03% nos 
últimos 12 meses, refl etindo 
problemas climáticos, como 
o excesso de chuvas e as 
altas temperaturas registra-
das durante todo o primeiro 
trimestre, informa a Ceagesp, 
em comunicado.

Conforme a companhia, 
a queda em abril, mesmo 
tímida, sinaliza tendência para 
os próximos meses, época de 
temperaturas mais amenas, 
pouca incidência de chuvas 
e demanda retraída, ou seja, 
condições favoráveis para a 
redução dos preços.

Ainda refl etindo os graves 
problemas enfrentados 
pelos produtores rurais nos 
primeiros 3 meses do ano, 
a qualidade e quantidade 
de alguns produtos continu-
am bastante prejudicadas, 
comenta a Ceagesp.

Indicador de preço dos alimentos 
no atacado da Ceagesp cai 1,28%

Marcelo Camargo/ABr

Frutas
Em abril, o setor de frutas recuou 0,26%. As 

principais quedas foram nos preços do maracujá 
doce (-39,2%), laranja lima (-30,2%), mamão for-
mosa (-25,2%), mamão papaia (-21,1%) e manga 
tommy (-20%). As principais altas ocorreram com 

melancia (32,5%), jaca (25,7%), banana prata (19,9%), morango 
(14,4%) e melão amarelo (13%). 

Legumes
O setor de legumes registrou queda de 3,64%. 

As principais baixas ocorreram com ervilha torta 
(-47,5%), pepino caipira (-31,4%), chuchu (-29,9%), 
pepino japonês (-27,8%) e abobrinha italiana 
(-19%). As principais altas foram registradas com 

pimentão vermelho (42,8%), pimentão amarelo (24,2%), pimen-
ta cambuci (21,9%), tomate (20,2%) e mandioca (5,8%). 

Verduras
O setor de verduras caiu 13,28%. As principais 

baixas foram do coentro (-49,8%), alface crespa 
(-35,4%), alface lisa (-28,6%), alface americana 
(-27,6%) e escarola (-25,6%). As principais altas 
foram da salsa (46,4%), repolho (25,1%), salsão 

(10,7%) e hortelã (9,7%). 

Diversos
O setor de diversos apresentou elevação de 

1,64%. As principais altas fi caram por conta do 
amendoim com casca (23,3%), batata lisa (22,5%), 
ovos brancos (3,1%) e alho (3,5%). As principais 
quedas do setor foram da batata comum (-7,5%) 

e coco seco (-1,9%).

Pescados
O setor de pescados teve alta de 5,95% 

refl etindo a maior procura em virtude da Se-
mana Santa. As principais elevações foram da 
sardinha (30,3%), corvina (13%), salmão (11,7%), 
tilápia (10,9%) e anchova (10,1%). As principais 

quedas foram da pescada maria mole (-10,5%) e da pesca-
da goete (-4,3%). 

São Paulo retoma a 
competitividade e 
etanol é vantajoso em 
4 estados, aponta ANP

Com a queda de 1,37% 
nos preços na semana 
passada, o etanol hidra-
tado retomou a competi-
tividade em comparação 
com a gasolina nos pos-
tos de São Paulo. 

Com isso, os preços mé-
dios do biocombustível 
voltaram a ser vantajosos 
ante os da gasolina em 
quatro Estados brasileiros 
- além de São Paulo, em 
Goiás, Mato Grosso e Mi-
nas Gerais. 

O levantamento da 
Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 
compilado pelo AE-Taxas 
considera que o etanol de 
cana ou de milho, por ter 

menor poder calorífi co, 
tenha um preço limite de 
70% do derivado de pe-
tróleo nos postos para ser 
considerado vantajoso. 

Em Mato Grosso, o hi-
dratado é vendido em 
média por 59,72% do pre-
ço da gasolina, em Goiás 
a 69,15%, em Minas Gerais 
a 69,13%, e em São Paulo 
por 69,89%.  Na média 
dos postos pesquisados 
no País, a paridade é de 
69,23% entre os preços 
médios do etanol e da 
gasolina, também favorá-
vel ao biocombustível. A 
gasolina foi mais vantajo-
sa no Amapá, com a pa-
ridade de 94,49% para o 
preço do etanol.

Geral
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[ horóscopo ]

Mais Do Que Você Imagina

Doze É Demais

Martha (Meg Ryan) 
sempre foi um gran-
de peso na vida de 
seu filho Henry (Co-
lin Hanks). Após três 
anos ausente, devido 
a uma missão secre-
ta do FBI no exterior, 
Henry enfim retorna 
para casa e tem uma 
surpresa: sua mãe 
(Meg Ryan) emagre-

ceu muito e agora tem 
um namorado, Tommy 
(Antonio Banderas), 
com quem tem uma 
vida amorosa bas-
tante intensa. Só que 
Tommy tem também 
um certo interesse em 
uma valiosa obra de 
arte, o que o coloca 
sob investigação do 
FBI.

Globo, 2h33 
Cheaper by the 
Dozen. EUA. Co-
média. Direção 
Shawn Levy. Com 
Steve Martin, Bon-
nie Hunt. Ca-
sal com doze fi-
lhos muda-se de 
um vilarejo no Illi-
nois para Chica-
go quando o ma-
rido, treinador de 
futebol america-

no, recebe convi-
te para comandar 
o time da universi-
dade local. A casa 
vira um verdadeiro 
caos porque, além 
dele, a mulher tam-
bém se ausenta 
em turnê de duas 
semanas para pro-
mover seu livro de 
memórias. Refilma-
gem de “Papai Ba-
tuta”.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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3/cat — dot — err — ota. 5/gosma — lasca.

Forma en-
genheiros

para a
Embraer 

Subdivi-
são do
poema

Poderoso
explosivo

Gramínea
parasita
de trigais

(?) Motta,
cantor

brasileiro
de soul

Formação
analisada
pelo Pato-
logista (pl.)

Ponto, em
inglês

Pronome
demons-
trativo

feminino
Sétima
letra do
alfabeto
grego

Errar, em
inglês

A droga da
"geração
lisérgica"
(anos 60)

A cor
natural 
da lã

Moeda 
dos Flint-

stones
(TV)

O verbo de
ligação

mais usual
(Gram.)

Período e-
quivalente
a 1 bilhão
de anos

Meta
básica do
investidor

(?) Jorge,
sambista 

Poeta
italiano de
"A Divina
Comédia"

O solvente
universal
Gato, em

inglês

Ceder
Doença

que afeta
as aves

Tema básico de nego-
ciações salariais

Recurso para correção da 
miopia ou do astigmatismo

Reflexão
acústica

Tricampe-
ão (red.)

Difuso
Reação em 
queimadu-

ras (pl.)
Faleci-
mentos

Tem como
finalidade

Vulcão que
arrasou a

cidade
romana de
Pompeia

em 79 d.C.

Tipo de
chocalho

"(?) dos
Apósto-

los", livro
bíblico

Partícula 
subatômica

Professor
que coor-
dena a e-
laboração
da tese de
doutorado

Descrições

Produto usado para
evitar o resseca-

mento
capilar

Parte
interna
Falador 

compulsivo

Lícitos;
legais

Fernão Dias (?), ban-
deirante cognomina-
do Caça-
dor de Es-
meraldas
(Hist. BR)

Epístola

Ofensor 
da Igreja
(?) Raia,

atriz

Aposentos
dos frades
Cartunista
brasileiro

[ novelas ] 

virgem

A sorte está do seu 
lado e vai aumentar 
sua confiança e a da-
queles que o cercam 
hoje. Você está em 
boa forma, continue 
se esforçando em 
relação a sua dieta e 
tudo vai dar certo.

A primavera está em 
seu coração. Deixe-se 
levar pelos seus senti-
mentos. Você terá uma 
melhor chance de olhar 
para si mesmo. Um 
toque de egoísmo será 
favorável, você ainda 
precisa de descanso.

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

Se você conseguir 
deixar de ser tão 
apressado, tudo 
vai dar certo. Você 
está dotado de um 
poder que é maior do 
que imagina, mas é 
impedido pelas suas 
dúvidas, que, por sua 
vez, são infundadas.

Você vai conhecer 
pessoas interessan-
tes. Há algo ines-
perado no ar. Você 
estárá vulnerável a 
dedicar tempo para 
assuntos domésticos 
básicos. Você estará 
em forma razoável, 
especialmente fisica-
mente.

Não confie em tudo 
e em todos. Nem 
todo mundo é capaz 
de compartilhar seus 
sonhos. Sua energia 
está distraindo seu 
pensamento sobre as 
considerações mate-
riais. Conversas com 
os outros vão trazer 
você de volta para a 
terra suavemente.

Sua franqueza é 
cada vez mais óbvia 
e tem maior impacto. 
Você está mais próxi-
mo de pessoas mais 
maduras. Você está 
mostrando sinais de 
deficiência de cálcio 
nos ossos e dentes, 
tome providências 
antes que isso se torne 
um problema.

Ponha de lado suas 
ideias fixas e você vai 
sair de uma situação 
desagradável sem 
muito esforço. A força 
tranquila é a dominan-
te e você estará mais 
equilibrado e mais 
ativo. Concentre-se 
totalmente em seus re-
lacionamentos, esse é 
o caminho a percorrer.

Você se sente muito 
mais autoconfiante e 
mais à vontade quando 
se expressa em 
público. O relaxamento 
mental é a melhor 
forma de recarregar as 
baterias de hoje. Use a 
arte como uma forma 
de escapismo.

Sua capacidade de 
ação vai melhorar 
suas condições de 
vida. Não importa o 
que aconteça, fique 
aberto para o que 
todo mundo quer e 
seja tolerante. Nem 
todo mundo vai con-
seguir acompanhar o 
seu ritmo.

Você vai recuperar o 
seu otimismo uma vez 
que fizer uma escolha 
clara - não a desperdice. 
Você está em forma, 
mas seu corpo não está 
acostumado com suas 
novas atividades. Esses 
altos e baixos são um 
sinal de fadiga mental.

Você estará decidido 
a enfrentar os aspec-
tos que vão irritá-lo e 
é hora de lidar com 
eles! Faça isso por 
etapas. Sua moral está 
melhorando e você vai 
se beneficiar de muitas 
ideias otimistas e dinâ-
micas. No entanto, seu 
corpo precisa de mais 
cuidados.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Guga afirma a Rita 
que não pode desres-
peitar a família de Filipe. 
Jaqueline consegue se 
aproximar de Irina. Beto 
se insinua para Meg. 
Rita conhece Regina, 
que acredita que a 
moça é namorada 
de Guga. Meg alerta 
Martinha para a forma 
como trata Filipe. Guga 
aceita sondar Filipe 
sobre Rita. Todos se 
mobilizam para ajudar 
Rita a encontrar um 
emprego.

Órfãos da Terra
Dalila rejeita a 

proposta de Youssef e 
o expulsa da mansão. 
Jamil e Laila vibram 
com sua nova vida. 
Rania lê a borra do café 
para Aline e afirma que 
vê uma menina. Jamil 
inicia seu trabalho na 
importadora Nasser. 
Jamil e Abner insistem 
para que Ali perdoe 
Sara. Cibele comenta 
com Letícia sobre a 
situação de Aline.

Verão 90
Janaína tenta 

disfarçar a emoção na 
presença de Jerônimo. 
Ele promete a mãe 
que pensará em contar 
a verdade sobre o 

acidente com Nicole, 
para inocentar João. 
Mercedes fica horrori-
zada com a entrevista 
que Dandara concede 
a Naiara. Madá oferece 
o doce de Janaína para 
La Donna. Candé não 
entende por que Alaor, 
um amigo de colégio, o 
ignora no bar.

O Sétimo Guardião
Luz e Adamastor 

arrumam o local 
onde o corpo de 
Aranha será colocado. 
Todos combinam suas 
versões para explicar 
a morte do médico. 
Mirtes e Stella cuidam 
de Aranha. Murilo, Ga-
briel e Padre Ramiro 
temem uma represália 
do assassino. Patrício 
anuncia na rádio a 
morte de Aranha, e 
Marilda se desespe-
ra. Nicolau ofende 
Afrodite.

Jezabel
Jezabel questiona 

se Acabe acha des-
necessária a morte de 
Elias. Acabe pergunta 
se há outro interesse 
em seu pedido. Dido 
diz à Joana que as 
mulheres fenícias 
não se comparam 
com as israelitas. Levi 
diz a Phineas que 
não é idólatra e que 
não pode continuar 
vendendo ídolos.

As Aventuras 
de Poliana

Mirela consola Nanci, 
que acredita ter sido tra-
ída por Waldisney. Luísa 
e Marcelo combinam 
manter o romance em 
segredo, por enquanto. 
Feliz da vida, Luísa che-
ga em casa cantando. 
Nanci acorda melhor e 
decidida a não sofrer 
mais pelo ex-namorado. 
Lorena tenta conven-
cer Raquel de que, o 
melhor, é que os pais 
fiquem juntos.

 Minha Vida
Bahar termina o 

noivado com Ates. 
Efsun faz de tudo 
para os compradores 
desistirem da mansão. 
Mucella pede a ajuda 
de Salih para tirar o 
corpo de Yussuf de 
onde está enterrado. 
Os amigos de Muge 
zombam dela pela 
situação da família e 
Berk a defende.

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

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

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

CHÁCARAS DE
1000m² EM PIRACAIA

Próximo a Atibaia e Bragança Pta

À partir de R$39,900 à vista

Ou entrada de 5x de 3 mil

E saldo em até 72x de R$555,55

Agende sua visita!

Ortega
(11) 96573-5615
(11) 94025-2734

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 

 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@conto-
�  ce.com.br 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 TRAGO SEU AMOR 
 De volta em até 24 hrs. 
F:(11)98102-0061 whats 

 RELAX 

 MASSAGEM SENSUAL 
 Com local, próx Centro, com fi na-
lizações, R$100,00. Info Whats; 
99947-6210.    
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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


