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Blitz da Lei Seca apreende 
oito veículos no fi nal de
semana em Guarulhos
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EXTRAS: A banda Bon Jovi anunciou que fará três shows extras no Brasil com a 
turnê This House Is Not For Sale; em São Paulo será no dia 25 de setembro
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Ex-presidente Temer é transferido para Batalhão da Polícia Militar em São Paulo
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Novos trens da linha 13-Jade vão 
entrar em operação no 2o semestre
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Fiscalização de bagagem de mão 
em Cumbica começa no dia 23
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o procedimento será adotado para embarques por 
quatro companhias aéreas – Azul Linhas Aéreas, Avianca, Gol e Latam no Aeroporto Internacional, em Cumbica GH Pág. 4

Sessão extraordinária na 
Câmara irá discutir o
Plano Diretor nesta terça

Eleições 2020: Guti não
descarta Jorginho Mota
como candidato a vice 
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As bagagens de mão começarão 
a ser fi scalizada em Guarulhos
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Wilton Júnior/AE

21º

26º

17º

17º

20%

80%

Amanhã

Hoje

15. Mai

14. Mai

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

ENCOBERTO

TEMPESTESTADES 
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.

 Adeus a Lúcio Mauro

O corpo do ator Lúcio Mauro, que morreu na noite de sábado (11), aos 92 anos, no Rio de Ja-
neiro, foi cremado no fi nal da tarde desta segunda (13), após ser velado no Teatro Municipal. 
Amigos, familiares e colegas de profi ssão se despediram humorista com muitos aplausos

Doze aeroportos brasi-
leiros fi caram entre os 50 
melhores do mundo, de 
acordo com o AirHelp Score 
2019, ‘ranking’ internacional 
dos melhores aeroportos 
e companhias aéreas do 
mundo. Entre os 25 melhores, 
o Rio de Janeiro pontuou 
dois aeroportos: Santos 
Dumont, que fi cou na 17ª 
colocação e o Internacional 
do Rio de Janeiro RioGa-
leão (25º classifi cado). Já o 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo-Guarulhos fi cou na 
45° posição, com um total de 
7,76 pontos, sendo o último 
brasileiro listado entre as 50 
melhores posições. 

“O Brasil foi o país que mais 
teve aeroportos entre os 50 
melhores do mundo, com 
representação em quatro das 
cinco regiões do país: Sul, 
Sudeste, Nordeste e Centro-
-Oeste. A pontualidade é o 
índice em que os aeroportos 
brasileiros foram mais bem 
avaliados, sendo que 11 dos 
12 aeroportos tiveram nota 
acima de oito. Em segundo 
lugar, vem a qualidade dos 
serviços e, por último, a 
qualidade do varejo, que leva 
em consideração opções de 
alimentação e lojas”, disse 

Karin Herbsthofer, especialista 
em direitos dos passageiros 
da AirHelp. Ela acredita que 
uma melhora dos aeroportos 
do Brasil nesses critérios 
pode ajudar a elevar sua 
posição no ‘ranking’.

De acordo com a pesquisa, 
divulgada na semana passa-
da, o Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em Curitiba 
(PR), obteve a quarta melhor 
colocação, com 8,37 pontos. 
Os três melhores aeroportos 
do mundo são o Aeroporto 
Internacional Hamad, do Ca-
tar, com 8,39 pontos, mesma 
pontuação do Aeroporto 
Internacional Tóquio Haneda, 
seguido pelo Aeroporto 
Internacional de Atenas, com 
8,38 pontos. O Aeroporto In-
ternacional de Viracopos, em 
Campinas (SP), ocupa a 10ª 
posição, com 8,25 pontos.

Lançado em 2015, o é 
considerado a avaliação mais 
abrangente e precisa de com-
panhias aéreas e aeroportos. 
A partir daí, anualmente, a 
AirHelp produz um ‘ranking’ 
global dos aeroportos mais 
conhecidos do mundo. Este 
ano, foram analisados e 
classifi cados 132 aeroportos 
do mundo mais conhecidos e 
mais utilizados.

Aeroporto de Guarulhos 
está entre os 50 
melhores do mundo

Metodologia
A metodologia considera 

três fatores para a pontua-
ção dos terminais aerovi-
ários. A pontualidade tem 
peso de 60%. Para elaborar 
o ‘ranking’ deste ano, foram 
analisados os voos entre 1º 
de janeiro e 31 de dezem-
bro de 2018. Calculam-se 
quantos voos estavam no 
horário e, em seguida, esse 
número é expresso como 
uma porcentagem. Quanto 
maior a pontuação, maior 
a porcentagem de voos no 

horário em um dia normal. 
Por exemplo, uma pontu-
ação de 8,5 signifi ca que 
85% dos voos estavam no 
horário.

Outro critério é a qualidade 
do serviço, com peso de 
20%. Esse item foi pergunta-
do a mais de 40 mil pessoas 
de 40 diferentes países, dos 
quais 2,5 mil eram brasi-
leiras. O terceiro critério é 
o de varejo, que engloba 
alimentos e lojas e tem peso 
também de 20%.
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Mega Sena
Concurso n° 2150
11/05/2019
23 - 24 - 26 - 38 - 42 - 49

 
Lotofácil
Concurso n° 1812
10/05/2019 
02 - 04 - 06 - 07 - 09
11 - 12 - 13 - 18 - 19
20 - 21 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1968 
10/05/2019
02 - 04 - 08 - 12 - 13
17 - 21 - 22 - 31 - 53
54 - 56 - 68 - 69 - 82
86 - 93 - 94 - 97 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1934
11/05/2019
Primeiro sorteio 
07 - 10 - 21 - 38 - 42 - 45
Segundo sorteio
09 - 12 - 22 - 24 - 40 - 46

Federal
Extração n° 05387
11/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   50761         1.350.000,00
2º  89421              15.500,00 
3º  56302             14.000,00
4º  9141                 13.000,00
5º  33285              12.227,00
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Antônio Boaventura

Depois de 43 dias do 
início da operação de fis-
calização de bagagens de 
mão em vários aeroportos 
do pais, no Aeroporto In-
ternacional de São Paulo–
Guarulhos, em Cumbica, 
ela começará no próximo 
dia 23. 

De acordo com a As-
sociação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear), 
o procedimento será ado-
tado para embarques por 
quatro companhias aéreas 
– Azul Linhas Aéreas, 
Avianca, Gol e Latam.

A ação, segundo a Abear, 
visa o reforço das regras 

de viagens aéreas esta-
belecidas pela Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) a partir de março 
de 2017, por meio da Reso-
lução 400, além de agilizar 
o fl uxo dos clientes nas 
áreas de embarque, evi-
tando atrasos e trazendo 
maior conforto para todos 

os passageiros. Em Guaru-
lhos, esta medida começa 
no dia 23.

Após cada aeropor-
to ter um período de 
aproximadamente duas 
semanas de caráter 
estritamente educati-
vo, com os passageiros 
sendo informados sobre 
as medidas das bagagens 
de mão, agora as malas 
fora do padrão precisa-

rão ser despachadas nos 
check-ins das companhias 
aéreas, estando sujeitas a 
cobranças de acordo com 
o tipo de franquia contra-
tado para a viagem. 

As medidas da bagagem 
de mão (55 centímetros 
de altura x 35 centímetros 
de largura e 25 centíme-
tros de profundidade) 
foram padronizadas pelas 
empresas para melhor 

acomodação, conforto e 
segurança.

Caso o passageiro ultra-
passe os limites padro-
nizados pelas empresas 
em voos domésticos, será 
necessário realizar o des-
pacho, podendo haver o 
pagamento de uma tarifa 
por isso, dependendo do 
tipo de bilhete adquirido 
e de políticas de cada 
companhia. 

Fórum no Experimenta Educação vai debater 
o impacto das novas tecnologias no ensino

Mãe reclama de atraso na entrega 
de uniforme e kit escolar em EPG

Passageiros precisam estar atentos na hora do embarque

Fiscalização de bagagens de mão em 
Cumbica começa no próximo dia 23

Organizado pela Secre-
taria de Desenvolvimento 
Científico, Econômi-
co, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI) de 
Guarulhos, o Experimen-
ta Educação acontece 
neste final de semana, 
entre os dias 17 e 19, no 
Adamastor Centro, com 
destaque para o fórum 
de debates que acontece 
no sábado (18), a partir 
das 9h. Entre os assuntos 
a serem discutidos estão 
Infraestrutura; conteúdo 
e métodos de ensino em 
processo de moderniza-
ção; a possível desmo-
tivação de professores 
e alunos; a violência no 
ambiente escolar e a 
elaboração de políticas 
públicas que aperfeiço-
em a educação.

Realizado anualmente 
pela Prefeitura de Gua-
rulhos, o Experimenta é 
um evento tecnológico e 
empreendedor no qual 

os participantes são 
chamados para abordar 
um tema de relevância 
para a sociedade sob a 
perspectiva da inovação 
tecnológica, de manei-
ra a produzir soluções 

aplicáveis à gestão e 
prestação dos serviços 
públicos à população. 
Também há integração 
com o setor privado.

Nas discussões os es-
pecialistas irão abordar 

o desenvolvimento de 
novas tecnologias que 
fortaleçam as ferramen-
tas de aprendizado e 
gestão, dando resposta 
aos diversos problemas 
observados na educação.

Ulisses Carvalho

A cabeleireira Mayara 
Oliveira, 29, alega que 
até o momento, a Escola 
da Prefeitura de Guaru-
lhos (EPG) Gilmar Lopes, 
localizada na rua Dias 
Gomes, n°268,  no bairro 
do Jardim Munira, região 
do Parque Santos Dumont, 
não entregou o uniforme e 
o kit escolar para os alunos 
e segue sem previsão, de 
acordo com Mayara. 

“Daqui a pouco vai 
chegar às férias e meu 
fi lho ainda não terá 
recebido o uniforme. As 
outras escolas da região 
já receberam”, afi rmou 
em entrevista Mayara. Ela 
disse que o clima na unida-
de escolar é de incerteza 
quanto a situação da 
entrega para os alunos, 
que também sofreram com 
o mesmo atraso durante o 
ano passado. 

Em nota, a administração 
municipal enfatizou que 
não procede a informação 
sobre o risco dos alunos 

fi carem sem o material 
e o uniforme. Informou 
ainda que a Secretaria de 
Educação já deu inicio à 
entrega.

“No caso da EPG Gilmar 
Lopes, os alunos irão 
receber nesta terça-feira, 
dia 14. A Prefeitura de Gua-
rulhos informa ainda que a 
entrega dos kits de mate-
riais escolares adquiridos 
pela FDE (Fundação para 
o Desenvolvimento da 
Educação) teve problemas 
com a licitação e atrasou a 
entrega no Estado inteiro. 
A FDE garantiu que a en-
trega será realizada até o 
fi nal do mês de maio, dan-
do prioridade para cidade 
de Guarulhos”, informou a 
prefeitura.

A administração muni-
cipal começou a entrega 
dos uniformes escolares 
no dia 4 do mês passado, 
nas escolas da rede muni-
cipal de ensino, alegando 
que a entrega deveria ser 
concluída em até 30 dias. 

Os clientes podem verifi car, 
antes da viagem, se o tipo de 
tarifa adquirida inclui a baga-
gem despachada, que tam-
bém pode ser contratada a 
qualquer momento com des-
conto pelos canais digitais 
das companhias aéreas. Os 
preços partem de R$ 59. 

“Vamos ver até onde isso 
pode chegar. Será mais uma 
taxa imposta aos contribuin-

tes. Não entendi o porquê 
destas medidas, mas vamos 
respeitar e ver quais serão os 
efeitos delas, se positivo ou 
negativo”, encerrou o empre-
sário Emanoel Sampaio, 58. 

Já a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) defi ne, 
por regulamento, apenas o 
peso mínimo permitido, que 
é de 10 quilos por passagei-
ro, condicionado ao modelo 

de aeronave a ser operado. 
As regras para bagagem de 
mão estão estipuladas na Re-
solução nº 400/2016, que 
diz: O transportador deverá 
permitir uma franquia mínima 
de 10 (dez) quilos de baga-
gem de mão por passageiro 
de acordo com as dimensões 
e a quantidade de peças 
defi nidas no contrato de 
transporte.
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Ulisses Carvalho 

Os novos trens da Com-
panhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM), da 
Linha-13 Jade, que contem-
pla as estações Aeroporto, 
Guarulhos-Cecap e Enge-
nheiro Goulart, devem entrar 
em operação no segundo 
semestre deste ano, de acor-
do com a companhia. Serão 
oito novos trens, totalizando 
170 metros de comprimento, 
além de bagageiros e ar 
condicionado. 

“Entrarão em operação a 
partir do segundo semestre. 
Eles estão sendo fabricados 
na China e cada unidade 
passará por testes obriga-
tórios de desempenho na 
CPTM assim que chegar 
ao Brasil. A Companhia 
acompanha periodicamente 
a fabricação das composi-
ções”, informou em nota a 
companhia.

Segundo a empresa, até 
sexta-feira (10), a média diária 
de passageiros transporta-
dos por dia útil é de 14 mil na 

Linha-13 Jade. No domingo 
(12), de acordo com usuários, 
um problema técnico causou 
impacto na operação da 
linha, e o tempo de espera 
entre os trens teria demora-
do até uma hora. 

A CPTM não se pronunciou 

a respeito desse problema, 
porém, através da conta do 
Twitter da companhia, a em-
presa divulgou que às 11h47, 
a Linha-13 Jade operava 
com velocidade reduzida. A 
circulação só foi normaliza-
da às 12h37, e o motivo do 

problema não foi informado 
na rede social. 

O consórcio responsável 
pela fabricação dos novos 
trens é o Temoinsa-Sifang, 
que venceu a licitação inter-
nacional com o valor de R$ 
316, 7 milhões. 

Novos trens da Linha-13 Jade devem 
entrar em operação no 2O semestre
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Blitz da Lei Seca em Guarulhos 
tem oito veículos apreendidos

A 8ª edição da Blitz 
Integrada da Lei Seca 
“Tolerância Zero”, a terceira 
de 2019 realizada na noite 
e madrugada de sexta-feira 
para sábado,  dias 10 e 
11,fi scalizou 485 condutores 
em três pontos simultâne-
os: rodovias Presidente 
Dutra e Ayrton Senna, além 
da avenida Paulo Faccini.

Oito veículos foram 
apreendidos e recolhidos 
ao pátio,13 carteiras de 
habilitação recolhidas, 
cinco casos de alcoolemia 
fl agrados (30 a menos do 
que na sétima edição da 
blitz), nove recusas em 
fazer o teste, 62 autuações 
por motivos diversos. 650 
kits educativos sobre os 
perigos da mistura de 
álcool e direção foram 
entregues. 

A operação foi coorde-
nada pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (SMTU) da Prefeitu-
ra de Guarulhos, com apoio 
das polícias Rodoviária Fe-
deral, Rodoviária Estadual, 

Militar e Civil (um delegado, 
um escrivão, quatro inves-
tigadores e dois escrivães), 
além da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e de onze 
agentes da SMTU.

O secretário de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana, 
Paulo Carvalho, comentou 
o resultado da ação. “O 
que se percebe de forma 
clara é que os casos de 
alcoolemia estão diminuin-
do cada vez mais após a 
implantação das blitze da 
Lei Seca. Na sétima edição 
aconteceram 35 casos de 
alcoolemia, número que 
caiu para cinco, num claro 
sinal de que os motoristas 
têm entendido os perigos 
de misturar álcool e dire-
ção”, afi rmou.

Esta edição também 
contou com a realização de 
testes toxicológicos com 
dispositivo que em apenas 
dois minutos, através da 
saliva, identifi ca se o mo-
torista fez uso de alguma 
substância psicoativa nas 
últimas 48 horas. 
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Antônio Boaventura

A Câmara Municipal dis-
cutirá nesta terça-feira (14) o 
projeto de lei do Plano Dire-
tor elaborado pela prefeitura 
para os próximos dez anos. 
De acordo com a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(SDU), a iniciativa propõe a 
condição de coordenar o 
desenvolvimento do municí-
pio. Dias atrás, movimentos 
sociais pediram a ampliação 
das áreas sociais destaca-
das na proposta.

“O Plano Diretor é um 
instrumento de ordenamen-
to territorial. Eles conduzem 
os proprietários ao uso 
coletivo. Há muito tempo 
ele foi vendido como uma 
punição, quando na verdade 
é uma orientação de como 
usar o seu imóvel para que a 
cidade possa cumprir tudo o 
que foi previsto como ofere-
cer qualidade em condições 
iguais para toda população”, 
disse Helena Werneck, 

coordenadora de políticas 
públicas.

De acordo com o proje-
to, a prefeitura terá como 
incumbência oferecer 
nestas regiões os mesmos 
serviços já disponibilizados 
em outras áreas de maior 
desenvolvimento. Além da 
reorganização do município, 
esta iniciativa também visa 
recuperar o prejuízo causa-
do pelo período em que as 
diretrizes do Plano Diretor 
estiveram estagnadas.  

“O nosso Plano está ven-
cido desde 2014 e a cidade 
está perdendo investimento 
de infraestrutura. Foram 
cinco anos que poderia ter 
investimento em diversas 
áreas. É o principal instru-
mento de desenvolvimento 
urbano e planejamento 
da cidade. Ele busca uma 
cidade mais igual, inclusiva e 
correta. Do outro plano para 
esse plano, o que tem de 
novo são os instrumentos ur-
banísticos”, observou Gabriel 

Arruda, diretor da SDU.
Cerca de seis movimentos 

sociais ligados ao Sem Terra 
querem mudanças no Plano 
Diretor da cidade, que ainda 
não tem data defi nida para 
ser votado pelos vereadores 
na Câmara Municipal. Os 
mesmos entendem que é 
necessário ampliar o número 
de áreas sociais na pro-
posta para reduzir o défi cit 
habitacional do município. O 
défi cit habitacional atual do 
município é de quase 150 
mil, enquanto as áreas indi-
cadas no Plano Diretor tem 
capacidade para atender 11 
mil. Ou seja, menos de 10%.

“Queremos saber no que 
o Plano Diretor vai contribuir 
para reduzir o défi cit habita-
cional. A falta de escuta do 
governo é um dos grandes 
problemas p, inclusive, de 
zonas de interesse social. 
Apenas nove foram inclu-
ídas”, concluiu o vereador 
Edmilson Souza (PT).

Plano Diretor será discutido em sessão
extraordinária nesta terça no Legislativo
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Foto marcante
Raaapaaazzz… Reunidos em evento do partido 

Cidadania; Mikis Cabeleireiro, Rabih Khalil, Lin-
dembergh Thomé e o prefeito Guti (PSB). O fim 
do mundo deve estar próximo mesmo... 

Transparência
Solicitei ontem à Comunicação cópia do rela-

tório final da sindicância 21.607/2017. Respon-
deram com manifestação da Corregedoria para 

eu pedir no Fácil. Tudo bem. Vou solicitar para 
algum vereador fazer requerimento…

Eu, hein!
O Conselho Municipal de Saúde aprovou 

moção de repúdio ao secretário Peterson Ruan 
(Governo) pela forma que recebeu movimentos 
populares. Ele, que deve ter sido criado jogan-
do bolinha de gude no carpete, estava com 
medo e colocou seguranças armados…

Assunto delicado
Projeto de reestruturação de cargos na Câma-

ra já está tramitando nos bastidores do Legisla-

tivo. Será interessante observar as reações dos 
vereadores…

Dura Lex Sed Lex
Vítima de crime racial, o vereador Geraldo Ce-

lestino (PSDB) vai processar o autor do comen-
tário racista e todos os que curtiram…

Piada pronta!
A Secretaria de Saúde fez compra emergen-

cial de fraldas. A justificativa foi interessante: 
“Trata-se de fornecimento de materiais de escri-
tório utilizados para arquivar e organizar docu-
mentos, sua falta prejudicaria o bom andamento 
dos serviços à população usuária”...

Reticências...

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

Com a relação estre-
mecida com o vice-pre-
feito, Alexandre Zeitune 
(Rede), o prefeito Guti 
(PSB) entende que o 
empresário Jorginho 
Mota possa ser seu 
companheiro de chapa 
em uma possível can-
didatura a reeleição 
ao Paço Municipal no 
próximo ano. O chefe 
do Executivo entende a 
legenda conta posições 
fortes e filosofia fora 
dos padrões extremis-
tas. 

“O Jorginho [Mota] é 
um batalhador e tam-
bém é um empresário 
e um cara do bem, e 
seria um bom vice para 
qualquer candidato que 
queira fazer a coisa 
correta e séria. Está 
em um bom partido e é 
um bom nome. Só que 

essas coisas de definir 
vice e candidatura é so-
mente no ano que vem. 
Ainda não dá pra gente 
discutir isso , mas minha 
avaliação pessoal é a 
de que é uma pessoa 
do bem e trabalhadora 
que quer fazer o bem”, 
declarou Guti. 

O prefeito elogiou a 
filosofia adotada pelo 
partido Novo. “É um bai-
ta de um partido e tem 
uma filosofia bacana 
e que na minha visão 
não são extremistas em 
nada e tem posições 
fortes. São pessoas do 
bem que começaram a 
fazer política recente-
mente por que acredi-
tam que dá pra mudar 
tudo isso aí e acreditam 
que as coisas precisam 
ser bem melhores”, 
concluiu. (A.B.)

Guti faz elogios e não 
descarta ter  Jorginho 
Mota como vice em 2020
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Coleção Puro - Cecilie Manz

Coleção In Your Dreams. In Your Home. 

Uma caixa de ferramentas para a criatividade. Do nosso olhar para os seus sonhos. 
Materiais essenciais da arquitetura. Grandes superfícies. Acessórios. 
Matéria prima particular para personalização. Curadoria para ambientes únicos.

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.

NOVA COLEÇÃO

O ex-presidente da 
República Michel Temer 
foi transferido por volta 
das 15h30 desta segunda-
-feira (13) da Superinten-
dência da Polícia Federal 
(PF) em São Paulo, onde 
cumpria prisão preventi-
va, para a sala de estado-
-maior do Comando de 
Policiamento de Choque, 
no centro da capital 
paulista. A decisão da 
juíza Caroline Figueiredo, 
substituta 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio, atende 
pedido da defesa de 
Temer.

De acordo com o advo-
gado de defesa Eduardo 
Carnelós, o pedido para a 
mudança foi feito na últi-
ma quinta-feira (9), antes 
de Temer se apresentar 
à Polícia Federal (PF). O 
advogado disse que a 
Polícia Militar possui sala 
com as características 
exigidas pela lei.

Temer e o coronel apo-
sentado João Batista Lima 

Filho são alvos da Opera-
ção Descontaminação, um 
dos desdobramentos da 
Lava Jato no Rio de Janei-
ro, que investiga desvios 
da ordem de R$ 1,8 bilhão 
nas obras da usina nucle-
ar de Angra 3. No dia 21 
de março, o juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal 
Criminal, acatou pedido 
do Ministério Público 
Federal (MPF) e decretou 
as prisões preventivas de 
ambos.

Na ocasião, eles foram 
levados ao Rio de Janei-
ro, onde fi caram detidos 
por quatro dias, sendo li-
berados em 25 de março, 
conforme liminar conce-
dida pelo desembargador 
Antonio Ivan Athié. No dia 
8, no entanto, a Primeira 
Turma do TRF-2 derrubou 
essa liminar por 2 votos a 
1. A posição de Athié foi 
vencida pelos votos dos 
desembargadores Abel 
Gomes e Paulo Espírito 
Santo.

Ex-presidente Temer é transferido 
para batalhão da PM em São Paulo
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Oficiais de SP irão fazer intercâmbio no 
Departamento de Polícia de Nova York

Na primeira reunião de 
trabalho em Nova York, no 
Departamento de Polícia 
da cidade norte-americana, 
nesta segunda-feira (13), 
o governador João Doria 
conheceu de perto novas 
tecnologias e métodos que 
pretende implantar em São 
Paulo.

Para isso, serão enviados 
a Nova York agentes da 
Polícia Militar e Polícia Civil, 
que devem fazer treina-
mentos e estudar o que 
pode ser incorporado aos 
processos no Estado. 

“Temos o plano de trazer 
aos Estados Unidos ofi ciais 
para serem treinados pelo 
Departamento de Polícia, 
tido como um dos mais efi -
cientes do mundo”, ressalta 
o Governador.

“É um programa de inter-
câmbio para o aprimora-
mento da polícia do Estado, 
que já é considerada e 
respeitada como a melhor 
do Brasil”, acrescenta Doria. 
Entre as iniciativas que 
agradaram ao governador 
estão as novas tecnologias 
e o uso da bodycam, que 
deve ser implantado no ter-

ritório paulista até o fi m do 
ano. Presas aos uniformes 
dos agentes, essas câmeras 
ajudam a produzir provas e 
a aprimorar os protocolos 
seguidos pelos policiais.

Com o objetivo de atrair 
novos investimentos para o 
Estado, o Governador João 
Doria embarcou aos Esta-
dos Unidos para uma visita 
de cinco dias, durante os 
quais participará de eventos 
e encontros com investido-
res e empresários.

Atualmente, São Paulo 
conta com 21 projetos de 
concessão e parcerias 
público-privadas em desen-
volvimento nas áreas de 
infraestrutura e mobilidade 
urbana, aeroportos, segu-
rança, parques e entreteni-
mento.

O Estado também aglo-
mera diversifi cada rede 
de startups e fi ntechs com 
projetos bem estrutura-
dos para a promoção dos 
investimentos. Todos estão 
em diversos estágios, parte 
deles em estudo e elabo-
ração da modelagem e 
outros já na fi nalizados para 
lançamento de edital.
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[ bloco de notas ]

Prefeitura apresenta à EDP proposta para 
gestão compartilhada da arborização

O secretário de Meio 
Ambiente, Abdo Mazloum; 
a procuradora, Regina Flá-
via, e o chefe da Divisão 
de Planejamento Ambien-
tal da Sema, Guilherme 
Bagattini , apresentaram 
a representantes da EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica, proposta para 
gestão compartilhada da 
arborização urbana. A 
reunião foi realizada na 
sede da Pasta, no Bosque 
Maia. O principal objetivo 
da proposta é viabilizar 
um plano preventivo de 
poda de árvores, no qual 
a distribuidora de energia 
elétrica apresentará 
programação anual para 
realização do serviço e a 
Sema, por sua vez, emitirá 
laudo coletivo de autori-
zação. 

A proposta prevê ainda 
a realização de oficinas, 
palestras e cursos para os 
profissionais envolvidos 
nas ações, bem como 
a aquisição de novos 
equipamentos. Sema e 
EDP já atuam em conjun-
to, porém a parceria visa 
modernizar e aprimorar 
metodologias. “A queda 
de árvores e o contato 
de galhos com a rede de 
energia elétrica estão en-
tre os principais motivos 
de interrupção no serviço. 
Diante disso, a Prefeitura 
de Guarulhos deu impor-
tante passo para dinami-
zar o trabalho de poda e 
assim evitar a ocorrência 
deste tipo de problema 
que causa muito trans-
tornos à cidade”, explica 
Mazloum.

[ bloco de notas ]

A Secretaria de Segurança 
Pública, em parceria com o 
Sindicato das Seguradoras, 
41 integrantes de todas as 
Inspetorias da Guarda Civil 
Municipal (GCM) participa-
ram na última quinta-feira 
do Curso de Identifi cação 
Veicular, que foi ministrado 
pelo instrutor da Seguradora 
Porto Seguro, Carlos Feitosa. 
O curso teve por objetivo 
mostrar a identifi cação de 
fraudes e adulterações veicu-
lares, estatísticas sobre furtos 
e roubos relacionados à frota 
nacional de veículos e apre-
sentação dos métodos mais 

usados pelos fraudadores, o 
que pode auxiliar na identifi -
cação de veículos clonados, 
roubados ou furtados.

O evento contou com a 
presença do secretário para 
Assuntos de Segurança 
Pública, Gilvan Passos, e do 
comandante da GCM, Mes-
sias Pires de Carvalho, que 
fez o seguinte comentário: 
“o nosso profi ssional deve 
estar preparado para atuar 
em todas as frentes contra a 
criminalidade e, para isso, o 
conhecimento e treinamento 
são as melhores ferramen-
tas”, disse.

GCM promove curso para identificação 
de carros clonados, furtados e roubados

Organização Internacional para 
Migrações faz visita a Guarulhos

Nesta semana, a Sub-
secretaria da Igualdade 
Racial recebeu a visita do 
representante da Orga-
nização Internacional 
para Migrações (OIM), 
em São Paulo, Guilherme 
Otero, que apresentou as 
atuações em nível nacio-
nal, especialmente nos 
estados de Roraima e São 
Paulo, onde o número de 
migrantes venezuelanos 
tende a continuar cres-
cente em razão da insta-
bilidade política e eco-
nômica daquele país. Na 
oportunidade, o gestor da 
Subsecretaria da Igual-
dade Racial, Anderson 
Guimarães, apresentou o 
atual cenário do muni-
cípio, as ações desen-
volvidas e as que estão 
em formatação e como o 
poder público se estrutu-

rou para a recepção dos 
migrantes venezuelanos 
acolhidos pelo Programa 
de Interiorização.  

Guarulhos é uma cidade 
de grande fluxo migra-
tório, seja por sediar o 
maior aeroporto inter-
nacional da América do 
Sul, seja  em razão da 
migração nacional, o que 
exige do poder público e 
da sociedade uma melhor 
compreensão sobre tal 
fenômeno, seus reflexos 
e desafios no acolhimen-
to humanitário e inclusi-
vo dessa população. A 
agenda inaugurou uma 
série de encaminhamen-
tos visando o fortaleci-
mento institucional e a 
implantação da Política 
de Migração na cidade, 
a serem firmados entre a 
Prefeitura e a OIM.

Divulgação

A Vila Galvão, região do 
limite de município com 
a capital, recebeu ação 
inédita de zeladoria e 
infraestrutura promovida em 
parceria pelas prefeituras 
de Guarulhos e São Paulo 
(Regional Jaçanã/Tremem-
bé).  A ação conjunta fez 
parte do Brilha Guarulhos 
Empresarial, projeto coor-
denado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e 
de Inovação (SDCETI), com 
o apoio das secretarias 
de Obras, Transporte e 
Trânsito, Serviços Públicos e 
de Meio Ambiente, além da 
Proguaru. O próximo passo 
será a avaliação do projeto 
para possível implementa-
ção defi nitiva entre os dois 
municípios, como forma 
de levar ações de limpeza 
urbana para outras regiões 
de limite entre Guarulhos e 

São Paulo.
O prefeito Guti comentou 

a iniciativa: “Guarulhos e 
São Paulo estão somando 
forças nas ações de zelado-
ria urbana e obras públicas, 
a fi m de maximizar os be-
nefícios para a população. 
Nós estamos mapeando as 
solicitações e coordenando 
as ações para trazer novas 
perspectivas às áreas de 
limite entre as duas cida-
des”. Durante todo o dia, 
equipes realizaram serviços 
de capina, varrição, pintura 
de guias, remoção de 
entulho, limpeza de boca de 
lobo, entre outros, nas ruas 
Ipiranga, São Daniel, Treze 
de Maio, Florinda Rosa Tei-
xeira, Santo Eugênio, Monte 
Negro, Soldado José Alves 
de Abreu, Francisco Pereira, 
Vitorino Freire e Matos Cos-
ta, viela Dourada e avenida 
Pedro de Souza Lopes.

Em ação inédita, Prefeitura leva 
serviços de zeladoria à Vila Galvão

[ 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.

CDR PEDREIRA CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS LTDA
Despesas com coleta e destinação de resíduos sóli-
dos urbanos.
VALOR: R$ 7.074.310,29

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
DI PRIMEIRA EIRELI EPP
Fornecimento de café torrado e moído.
VALOR: R$ 100.915,20

CIRUROMA COMERCIAL LTDA
Fornecimento de gel adesivo para desfi briladores.
VALOR: R$ 87.900,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO
Contratação de Pessoa Jurídica para ministrar cursos 
de capacitação “In Company” aos servidores da Se-
cretaria da Fazenda. 
VALOR: R$ 77.800,00

COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Fornecimento de dieta enteral infantil.
VALOR: R$ 74.131,20

CM HOSPITALAR S.A
Fornecimento de xarelto, aclasta e outros.
VALOR: R$ 67.280,08

AIRMED EIRELI-EPP
Fornecimento de lidocaína, prilocaína e outros.
VALOR: R$ 55.427,24

ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
Fornecimento de Humulin N 100UI.
VALOR: R$ 42.800,00

BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES 
LTDA
Fornecimento de Cloreto de sódio.
VALOR: R$ 37.968,00

CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA
Aquisição de material de construção.
VALOR: R$ 36.965,00

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – 
CIEE
Pagamento de Bolsa-auxílio a estagiários referente ao 
mês de abril/2019.
VALOR: R$ 20.489,00

AMÉRICA NET LTDA
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de telecomunicações para fornecimento 
de link dedicado de acesso à internet com alta dispo-
nibilidade, com velocidade de circuito a 300 Mbps de 
banda efetiva. 
VALOR: R$ 20.400,00

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do 
Município publicado no dia 10 de maio de 2019.
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Com muita música e 
distribuição de prêmios, a 
ACE-Guarulhos aumentou 
o movimento de consumi-
dores em dois dos centros 
comerciais mais importan-
tes da cidade no último 
sábado, 11/05, véspera do 
Dia das Mães (segunda 
melhor data do comércio no 
ano, perdendo apenas para 
o Natal). A entidade fez 
dois grandes eventos: um 
no calçadão da Rua Dom 
Pedro II, no Centro; e outro 
no Shopping Bonsucesso.

Na região central, o even-
to ao ar livre começou às 
12h e muita gente passou 
pelas tendas e pelos brin-
quedos infl áveis. De tempos 
em tempos o presidente da 
ACE, William Paneque, e o 
diretor de Eventos Rubens 
Aquino, distribuíam prêmios 
e descontos em lojas par-
ceiras da iniciativa. “Nossa 
intenção foi trazer entrete-

nimento para os consumi-
dores e tentar atrair mais 
clientes à rede varejista de 
Guarulhos nesta data tão 
importante para o setor”, 
explicou Paneque.

“Eu fi quei feliz. Comprei 
o presente da minha mãe, 
assisti aos shows e ainda 
ganhei uma lente de conta-
to colorida”, comemorou a 
secretária Berenice Alves. 
Ela se juntou aos consumi-
dores do local para assistir 

aos shows de Cyro Aguiar, 
Ângelo Máximo (que lem-
braram sucessos da época 
da Jovem Guarda) e do 
grupo Sampa Crew.

No Bonsucesso, o show 
começou às 18h, com a 
dupla sertaneja Éverton e 
André. “Muita gente deixa 
para comprar os presentes 
na última hora e, com isso, 
aproveitamos para agradar 
esses consumidores e, tam-
bém, os lojistas, que viram o 

movimento aumentar”, disse 
o diretor Rubens Aquino. 
“Para nós valeu a pena. Nós 
pegamos muitas pessoas e 
serviu como oportunidade 
de divulgação também”, 

afi rmou o diretor do Yázigi 
Bom Clima, Humberto 
Sagawa.

Os eventos de Dia das 
Mães da ACE-Guarulhos ti-
veram o apoio da Prefeitura 

de Guarulhos, da Vegus 
Construtora e Incorporado-
ra, da Unimed Guarulhos, 
do X Supermercados, da 
Guarupass, do Sicoob Can-
tareira e do Grupo RMC.

Com shows e prêmios, ACE leva mais clientes a 
centros comerciais na véspera do Dia das Mães
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COMÉRCIO: Eventos aconteceram no sábado, no Centro de Guarulhos e no Shopping Bonsucesso, e tiveram o objetivo de aumentar o movimento do comércio
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[ horóscopo ]

Flores De Aço

Assassinos Substitutos

Globo, 14h Steel Magnolias. 
EUA. Drama. Direção Kenny 
Leon. Com Queen Latifah, Jill 
Scott. A história narra a extra-
ordinária amizade de seis ad-
miráveis mulheres do sul dos 
Estados Unidos, que sempre 
estão lá para enfrentarem jun-
tas os triunfos e tragédias da 
vida. Um remake contempo-
râneo do clássico do cinema.

SBT, 23h15 The 
Replacement Killer. 
EUA, 1998. Ação. Di-
reção: Antoine Fu-
qua. Com Chow 
Yun-Fat, Mira Sorvi-
no. O matador pro-
fissional John Lee, 
é contratado por Sr. 

Wel, um cruel che-
fão do crime para 
matar alguém. Dian-
te do frágil alvo que 
deveria abater, John 
fraqueja e a partir 
daí um bando de as-
sassinos substitutos 
faz dele o novo alvo.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 45

VS
IMPRESSA
ACRESCER

BAGESCORA
ESSELOB
MESTASE
DAROROS

SELVAIE
FIADAAC
ENTRAGU

PREITOUR
IVOSAD
AÇOIODO
SUSTOSOS

Diversão
com fins
turísticos

Luiz Felipe
(?), técnico

gaúcho
(fut.)

O líquido
contido na
bolha da

pele

Dois gru-
pos popu-
lacionais
do Iraque

Tipo de mí-
dia como
jornais e
revistas

Peça para
amparar e

suster 

"(?) Cara
Sou Eu",
sucesso
do Rei

Bola alta
no tênis
(ing.)

"É melhor
(?) que

receber"
(dito) 

Cenário das
aventuras
de Tarzan

(HQ)

Açude
cearense

no rio
Jaguaribe

Ana Paula
(?), atriz
brasileira

Com o
apetite 

estimula-
do (fig.pl.)

Conversa
(?): papo

furado

Antônio
Callado,
escritor

Entrada
(abrev.)

Carne de
vitela com
molho a-
bundante

Cidade
natal de
Abraão
(Bíb.)

Protesto
de venera-

ção e
respeito

Pronome
em desu-

so no
português

Antônio
Dias,

artista
plástico

A liga
mais

usada na
indústria

Elemento
químico
do grupo
do flúor

Inibidor
do soluço,
segundo a

crença

"Enfim (?)",
frase dos
recém-
casados

Órgão do
comércio
Cabeças
de gado

Item de distribuição
gratuita 

no Carna-
val (pl.)

Cantor
de rap e

funk

Juntar;
somar

Mala, em
inglês

Entorpeci-
mento (fig.)
(?) Riscado,

bailarina 

3/bag — lob. 6/estase — preito. 7/aguados.

virgem

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

Seu estado de 
ânimo será dinâmico. 
Suas ações estão em 
sintonia com o seu ego 
básico e isso o torna 
dinâmico hoje. Você 
está inundado com 
uma sensação de bem-
-estar! Você terá maior 
influência sobre os 
outros, mas não abuse.

Você vai ter uma 
grande satisfação em 
dedicar tempo a um 
amigo que precisa do 
seu apoio. Você sente 
a necessidade de desa-
celerar um pouco para 
ouvir os seus instintos 
mais profundos e ter um 
descanso sem se sentir 
culpado - você não tem 
razão para isso.

Seu senso de humor 
só vai fazer com que 
seja seletivo em seus 
relacionamentos. Tenha 
cuidado para não pa-
recer mais frio do que 
você realmente é. Você 
precisa de movimento, 
mas evite movimentos 
muito bruscos, espe-
cialmente no manuseio 
de máquinas elétricas.

Você está encon-
trando dificuldades 
para acompanhar o 
ritmo. Permita-se mais 
liberdade. Os prazeres 
da vida recarregam suas 
baterias emocionais e 
tudo sairá bem, desde 
que você não se deixe 
esgotar fisicamente.

Seu otimismo vai ga-
nhar a admiração das 
pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar 
o seu caminho. Seja 
tolerante, nem todos 
serão capazes de 
acompanhar seu ritmo. 
Cuidado com o fígado 
e não exagere nos 
prazeres da mesa.

Você não tem tempo 
para ficar para trás, 
você precisa agir ra-
pidamente! Afaste-se 
de correntes de ar e 
variações de tempe-
ratura. Você precisa 
dormir para recarregar 
suas baterias.

Você vai ter uma 
grande satisfação em 
dedicar tempo a um 
amigo que precisa do 
seu apoio. Você sente 
a necessidade de desa-
celerar um pouco para 
ouvir os seus instintos 
mais profundos e ter um 
descanso sem se sentir 
culpado - você não tem 
razão para isso.

Hoje o dia será 
muito animado. Os 
encontros serão agra-
dáveis e reforçarão 
sua confiança. Você 
precisa encontrar 
um equilíbrio entre 
a reflexão e a ação, 
entre a atividade física 
e o relaxamento. Ouça 
o seu corpo.

Afaste-se de projetos 
que são duvidosos 
ou arriscados. Não 
perca de vista os seus 
objetivos e você estará 
indo na direção certa. O 
cansaço das preocupa-
ções diárias pesa muito 
sobre você e este é o 
momento para praticar 
um esporte. Um espor-
te calmo seria ideal.

Você corre o risco 
de se perder muito 
profundamente em 
seus pensamentos e de 
se distrair. Não exagere! 
Você realmente quer 
agir, mas o seu corpo 
vai precisar de descan-
so - lembre-se disso.

Alguns conselhos de 
fora vão tranquilizá-lo 
sobre profundas con-
vicções que você tem. 
Tudo o que resta é agir 
de acordo com esses 
conselhos. Você está 
em boa forma, mante-
nha o esforço que tem 
feito com os alimentos e 
tudo vai ficar bem.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Marco garante a Rita 
que cabo Góes não 
consegue vê-la. Carla 
discute com Marco. 
Filipe afirma a Martinha 
que não quer ir para a 
Inglaterra com ela. Beto 
se frustra quando Meg 
pergunta sobre Guga. 
Todos se preocupam 
ao saber que o cabo 
Góes responderá ao 
processo em liberdade.  
Martinha pensa em 
armar para que Filipe 
brigue com sua família. 
Lígia se prepara para 
viajar para um con-
gresso.

Órfãos da Terra
Dalila orienta Paul a 

viajar para o Brasil. Laila 
se preocupa com a de-
sarmonia entre Elias e 
Missade. Bruno retorna 
da Europa e afirma a 
Laila que ainda a ama. 
Miguel promove Jamil. 
Teresa, Padre Zoran 
e todos no centro de 
refugiados comemoram 
a volta de Bruno. Dalila 
repassa seu plano com 
Paul, e o instrui a se 
aproximar de Camila. 

Verão 90
Jerônimo continua 

superfaturando as 
compras da PopTV 
com Avelar. La Donna 

e Ticiano dormem 
juntos e chamam a 
imprensa para anunciar 
o namoro. João conta a 
Manu que ele e Diego 
desconfiam de que Je-
rônimo está roubando 
a PopTV. Larissa conta a 
Dandara que Quinzinho 
vetou a participação 
dela no show de La 
Donna.

O Sétimo Guardião
Olavo exige que 

Sampaio não se envol-
va com Laura. Murilo vê 
Feijão entrar no carro 
de Júnior e conta para 
Gabriel. Valentina vai 
com Murilo e Gabriel 
investigar a gruta. Loui-
se combina com Laura 
de roubar as joias de 
Valentina e se mudar 
para o sobrado. Rivalda 
manipula Nicolau para 
aceitar o seu emprego 
com Olavo. Valenti-
na, Gabriel e Murilo 
seguem por túneis 
diferentes na gruta. 

Jezabel
Acabe questiona 

Hannibal sobre a fuga 
de Eliseu. Hannibal 
acusa Barzilai de ter 
ido ao seu aposento 
para despistar a fuga. 
Jezabel acusa Hannibal 
de ser o responsável 
pela fuga de Eliseu e 
Hannibal diz que irá 
recapturá-lo. Temima 
pede a Baltazar que 
solte Levi e diz que ele 

não é um traidor. 

As Aventuras 
de Poliana

Ruth diz à Luca que 
ele não será expul-
so, mas lhe dá uma 
bronca por conta da 
situação. Os alunos 
ficam revoltados com 
a nova decisão da 
diretoria, d proibir o uso 
de celulares na escola. 
Filipa confessa para 
Ruth que ela espalhou 
o vídeo na internet. A 
diretora a pune. Mirela 
fica sabendo que Luca 
vai ficar na escola e 
corre para o abraçar. 
Ele a rejeita.

 Minha Vida
Efsun vai até a casa 

de Ates à procura de 
Bahar. Efsun liga para 
Nuran e diz que não 
encontrou Bahar na 
casa de Ates. Ylias diz 
que Nuran é culpada 
pela fuga de Bahar. 
Hulya descobre uma 
arma em meio aos 
objetos de Edibe. Ela 
vai ao encontro de Ates 
e aponta a arma, mas 
Muge impede que ela 
atire.

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



www.guarulhoshoje.com.br 11terça-feira, 14 de maio de 2019

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS 
SOBRADO VAGO 04 DORMITÓRIOS, 3 SALAS, E 2 BANHEIROS, 
100% REFORMADO (08 VAGAS DE GARAGEM), MURADO COM 
FRENTE PARA ESTRADA DO ELENCO, Nº 1416. CENTRO DO 

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

60X FIXAS.
 

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

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

 
Apartamento Planalto Paulista

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

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

ou � nanciamento bancário.
 

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

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

FIXAS.

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

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

EM 60 X FIXAS.

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

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

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

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

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

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

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

60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
 

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

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

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

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

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

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

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

JACAREZINHO, 159
 

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

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

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

ENTRADA, OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Comercial
Ao lado do 2º cartório de Cumbica

Conj. Res. Paes De Barros
Sobrado

Sobrado
J.d Santa Clara

Bonsucesso

Sobrado
Parque Uirapuru

Apartamento
Cocaia

Sobrado
Jardim Triunfo

130m², Prox. Av. Paschoal 
Thomeu, 3Dorm(1Suíte), 

Sala estar, jantar, coz, 
2wcs,,2vagas cobertas.

R$1.500,00 (Fiador)
Cod.2106

Casa Térrea
Residencial Paes de Barros

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

2Dorm, sala, coz, área de 
serviço, 1 vaga coberta.

R$1.200,00+IPTU
cod.2121

Salão comercial
Jardim Ottawa

Ideal P/ mini mercado, 
cabelereiro,147m², prox. a 

escola Maria Leda
R$ 1.500,00+IPTU

Cod.2088

Salão Comercial
Cidade J.d Cumbica

Pavimento térreo esuperior
Prox. Base Aérea.200m²

R$8.000,00 (Fiador, 
Seguro Fiança)

Cód.1761

Apartamento 
Bonsucesso 

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

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

Cod.1975

Apartamento 
Picanço

Apartamento
Jardim Cumbica 

58m², Prox. a Base 
Aérea,2dorm,sala 2ambi ,coz, 
1vaga coberta, todo planejado 

R$ 230.000,00 (Aceita 
Financiamento)

Cod.2090

Apartamento
Cidade Pq.  Alvorada

65m², fácil acesso a Dutra, 
3Dorm, sala, coz, 1wc, 

1vaga,vaga para visitante,lazer 
s/piscina R$180 MIL (Aceita 

Financiamento)
Cód.2117

Apartamento
Parque Uirapuru

43m², Prox. Mercado 
Nogumo 2 Dorm, sala, 

coz,1wc, 1 vaga coberta, 
lazer completo s/piscina

R$ 155 Mil (Financiamento)
Cód.1188 

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

Apartamento
Água Chata

46m², Prox. Shopping 
Bonsucesso,2Dorm, sala, 

coz, 1 wc, piso frio,1 
vaga coberta, portaria 24 
Horas.R$180MIl(Aceita 

Financiamento)
Cod.2052

Apartamento
Centro

69m², 3Dorm(1suíte), sala,
coz, 2wcs, Lazer Completo

R$350 Mil (Aceita 
Financiamento)

Cod.2081

150m², 2wc, 4vagas rampa de 
acesso Sobrado 

fundos: 4salas,2wcs 
R$ 7.000,00+IPTU (Est.

Proposta)
cod.1666

Prox. Escola Cassiano 
Ricardo, 3Dorm (1Suíte 
com sacada), 2wcs,sala 
estar, sala de jantar, coz.

R$1.200,00+IPTU
Cod.2035

Lindo e Reformado. 
64m², 2Dorm,sala 

com sacada,coz, 1wc, 
1vg,Lazer Completo.

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

2 Dorm (1 planejado), sala 
ampla,coz planejada, área 
de serviço,churrasqueira, 

4vgs, 1wc.R$380 MIL 
(Financiamento)

Cód.1949

125m², Prox. Av. Faria 
Lima, 2Dorm(1c/sacada), 

sala ampla,cozinha 
planejada,2wcs, 2vagas.
R$250.000,00 (estuda 

permuta em apto menor valor 
em Cumbica)

Cód.2125

300m²,Prox. Estrada Da 
Parteira, plano

R$200 Mil 
(Estuda Proposta) 

Cód.1108

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

cod.1525
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Carlos Eduardo Roque, estado civil sol-
teiro, profissão faturista, nascido em Sub-
distrito Penha de França, São Paulo, SP 
no dia trinta de agosto de mil novecentos 
e oitenta e três (30/08/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de José Roque e de Zélia 
Redigolo Roque.
Simone Freitas Amorim, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia primeiro de setem-
bro de mil novecentos e setenta e um 
(01/09/1971), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Juvencio Freitas Amorim e de Dagmar 
Amorim.

Sebastião Barbosa Filho, estado civil 
divorciado, profissão pedreiro, nascido 
em Mogi Guaçu, SP no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e sessenta e 
quatro (28/05/1964), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Sebastião Barbosa e de Ma-
ria Rosa Barbosa.
Silvana Chagas dos Santos, estado ci-
vil solteira, profissão do lar, nascida em 
Subdistrito Santo Amaro (Reg.Subdistrito 
Capela do Socorro), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e dois (16/01/1982), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de José Carlos Cha-
gas dos Santos e de Lidelba dos Santos.

Alexandre Pitelli, estado civil solteiro, 
profissão advogado, nascido em Subdis-
trito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia vinte 
e três de setembro de mil novecentos e 
setenta e quatro (23/09/1974), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de José Roberto Pitelli e 
de Julia Felisbon Pitelli.
Fernanda de Souza Mello, estado civil 
solteira, profissão advogada, nascida em 
Suzano, SP no dia vinte e três de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e seis 
(23/02/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Raul de Souza Mello Junior e de Nadir da 
Costa Soares Mello.

André Pereira Lima, estado civil sol-
teiro, profissão assistente de logistica, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove 
de novembro de mil novecentos e oitenta 
(09/11/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Amadeu Pereira Lima e de Anita Pereira 
dos Santos.
Eliene Santos Silva, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativo, nas-
cida em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP no dia vinte de julho de mil novecen-
tos e setenta e sete (20/07/1977), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Espedito Silva e 
de Maridete Santos Silva.

Ricardo Venditti, estado civil solteiro, 
profissão inspetor de qualidade, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, São Paulo, 
SP no dia seis de junho de mil novecen-
tos e oitenta e sete (06/06/1987), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Rafael Venditti 
Neto e de Emilia Aparecida Perez Ribeiro 
Venditti.
Leia Silva Rodrigues, estado civil divor-
ciada, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP no dia doze 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (12/09/1988), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Valdivino Gonçalves Rodrigues e 
de Maria Lucia da Silva Rodrigues.

Fernando de Moura Galhardo, estado 
civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez 
de março de mil novecentos e oitenta 
e nove (10/03/1989), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Gilson Guimarães Galhardo 
e de Giane Andrade de Moura Galhardo.
Rafaella Fernandes Barboza, estado 
civil solteira, profissão publicitária, nas-
cida em São Paulo, SP no dia dez de 
novembro de mil novecentos e noventa 
(10/11/1990), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, filha 
de Marco Antonio de Freitas Barboza e 
de Meire Fernandes Barboza.

Rodrigo de Melo Chalegre, estado 
civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Pesqueira (Reg.Alagoinha), 
PE no dia primeiro de julho de mil no-
vecentos e noventa e um (01/07/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Zacarias 
Chalegre Bezerra e de Celma de Melo 
Bezerra.
Lília Taísa da Silva, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida 
em Afogados da Ingazeira (Reg.Tabira), 
PE no dia quinze de julho de mil nove-
centos e oitenta e nove (15/07/1989), re-
sidente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Jose Tadeu 
da Silva e de Lucicleide Elias da Silva.

Diego Bordin Medeiros, estado civil di-
vorciado, profissão enfermeiro, nascido 
em Bragança Paulista, SP no dia vinte e 
três de julho de mil novecentos e oitenta 
e sete (23/07/1987), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de José de Souza Medeiros e 
de Maria Aparecida Bordin Medeiros.
Amanda Tavares Faustino, estado civil 
solteira, profissão enfermeira, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/06/1987), residente e domiciliada em 
Subdistrito Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Fernanci Soares Faustino e 
de Vera Lucia Tavares Faustino.

Rafael Jesus dos Santos, estado civil 
solteiro, profissão estoquista, nascido 
em Valença, BA no dia vinte e oito de 
março de mil novecentos e noventa e 
cinco (28/03/1995), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Elias 
Cassemiro dos Santos e de Ana Cristina 
de Jesus.
Roseana de Jesus Costa, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida 
em Iguai (Reg.Poções), BA no dia oito 
de março de mil novecentos e oitenta e 
três (08/03/1983), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Palmeira Costa Neto e de 
Maria Senhora de Jesus.

Thiago Matos de Oliveira, estado civil 
solteiro, profissão consultor ótico, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dois de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (02/11/1988), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Marcelino Tadeu de Oliveira e de 
Katia Regina da Silva Oliveira.
Gabriela Rodrigues Martins, estado 
civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Subdistrito Belen-
zinho, São Paulo, SP no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e oito (09/02/1998), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Rodrigues Martins e de 
Sheila Elisabete Luzia Rodrigues.

Leonardo Fábio de Andrade, estado 
civil solteiro, profissão mecânico aero-
náutica, nascido em Ourinhos, SP no dia 
dezoito de outubro de mil novecentos e 
oitenta (18/10/1980), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Nilson Aparecido de Andrade 
e de Ana Angelica Pires de Andrade.
Isabel Cristina Brandalise, estado 
civil solteira, profissão professora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte de 
maio de mil novecentos e setenta e seis 
(20/05/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lha de Jair Brandalise e de Maria Emilia 
Brandalise.

Alexsandro José de Oliveira, estado 
civil solteiro, profissão metalúrgico, nas-
cido em São Miguel dos Campos (Reg.
Roteiro), AL no dia dez de outubro de mil 
novecentos e oitenta e oito (10/10/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Miguel 
José de Oliveira e de Maria Cícera da 
Silva Oliveira.
Adimaria Guimarães Ferreira, estado 
civil solteira, profissão atendente, nasci-
da em Subdistrito Santana, São Paulo, 
SP no dia trinta de janeiro de mil nove-
centos e noventa (30/01/1990), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Ary dos Santos 
Ferreira e de Rosalia Alves Guimarães.

Marcelo de Brito Silva, estado civil 
solteiro, profissão empresário, nasci-
do em São Paulo (Reg.Subdistrito Alto 
da Moóca), SP no dia dezoito de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(18/05/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
José Tarquino Silva e de Regina Penha 
de Brito Silva.
Wislley Pablo de Oliveira Porfirio, es-
tado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e oito de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (28/08/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Fabio Santos Porfirio e 
de Elisangela de Oliveira.

Aldemir Moura Lima, estado civil sol-
teiro, profissão operador de máquinas, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP 
no dia vinte e cinco de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (25/08/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Valdenizio 
Xavier Lima e de Anatilde de Moura Lima.
Rosimeire Vicente da Silva, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Ara-
piraca (Reg.1º Distrito), AL no dia vinte 
e oito de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (28/02/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de José Vicente Filho e de 
Ivanilda Pedro da Silva.

Eder Porto de Lima do Nascimento, 
estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, São Paulo, SP no dia onze de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(11/06/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Edson Luiz do Nascimento e de Maria de 
Fátima Porto de Lima do Nascimento.
Michelle de Almeida Santos, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia doze de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e dois 
(12/02/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Fabio de Almeida Santos e de Fatima 
Aparecida Moreira dos Santos.

Daniel Gonçalves Martins, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, São Paulo, SP 
no dia doze de junho de mil novecentos 
e oitenta e oito (12/06/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de José Rodrigues Martins 
e de Cleunice Gonçalves.
Talice Tereza Maria da Silva, estado ci-
vil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia sete 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
sete (07/10/1987), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Julio João da Silva e de Tereza 
Maria da Silva.

Luiz Henrique Mertens, estado civil di-
vorciado, profissão funcionário público 
municipal, nascido em São Paulo, SP no 
dia dezessete de abril de mil novecentos 
e cinquenta e oito (17/04/1958), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Frederico Elvio 
Mertens e de Enoy Lenita Silva Mertens.
Suely Akemi Fugiwara Siro, estado civil 
solteira, profissão socióloga, nascida em 
Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP no 
dia três de setembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (03/09/1969), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Shizuo Siro e de Tomi-
ko Miyaura Siro.

George Torres da Silva, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido em 
Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no dia 
vinte e um de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (21/01/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de José da Silva e de Judite 
Torres Correia Silva.
Yasmin Alexandra Santos Lopes, es-
tado civil solteira, profissão embaladora, 
nascida em Belém (Reg.3º Ofício), PA no 
dia vinte e um de novembro de mil no-
vecentos e noventa e seis (21/11/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Alexandre 
Paixao Lopes e de Enilda Maria Santos 
Serrão.

José Carlos Hernandes, estado civil 
viúvo, profissão aposentado, nascido em 
Santa Mariana, PR no dia nove de outu-
bro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(09/10/1965), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Flazio Hernandes e de Margarida Furla-
neto Hernandes.
Maria Gorete Bernardete Delgado, 
estado civil solteira, profissão podóloga, 
nascida em Tapira, PR no dia três de 
setembro de mil novecentos e sessenta 
e nove (03/09/1969), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de João Delgado de Araujo e de 
Maria Bernardete de Souza.

Paulo Marcos Leão, estado civil divor-
ciado, profissão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(20/12/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Maria Odete Leão.
Kelvia Queline da Silva Rios, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Jacobina (Reg.Serrolândia), BA no 
dia quatorze de outubro de mil nove-
centos e setenta e oito (14/10/1978), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Valmir 
Araujo Rios e de Calmerina da Silva 
Rios.

Thomas Edson Passos Rosa, estado 
civil viúvo, profissão gari, nascido em 
São Paulo, SP no dia trinta e um de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e nove 
(31/07/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Miriam Passos Rosa.
Denise Maria Alves de Jesus, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de lim-
peza, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de junho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (10/06/1984), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Maria Jose Al-
ves de Jesus.

Daniel Barbosa do Nascimento, es-
tado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Garanhuns (Reg.1ª Zona), 
PE no dia primeiro de abril de mil nove-
centos e noventa e sete (01/04/1997), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Vicente 
Fernandes do Nascimento e de Maria 
Barbosa.
Fernanda Vieira Nunes, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (01/02/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Antonio Roberto Magalhães 
Nunes e de Ana Evalda Carneiro Vieira.

Diego Henrique da Silva, estado civil 
solteiro, profissão cozinheiro, nascido 
em Recife (Reg.Subdistrito Santo Anto-
nio), PE no dia nove de maio de mil no-
vecentos e oitenta e oito (09/05/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Carlos 
Eduardo Henrique da Silva e de Edilma 
de Lima Ferreira.
Erika Cristina da Rocha Pereira, esta-
do civil solteira, profissão promotora de 
vendas, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/02/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Paulo Roberto 
Pereira e de Eliana Maria Ferreira da 
Rocha.

Robson Ribeiro da Silva, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Guarulhos, SP no 
dia trinta e um de outubro de mil nove-
centos e setenta e quatro (31/10/1974), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de José 
Ribeiro da Silva e de Sandra Cordeiro 
da Silva.
Maria Cristina de Souza, estado civil 
solteira, profissão aposentada, nasci-
da em Subdistrito Santo Amaro, São 
Paulo, SP no dia sete de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e dois 
(07/02/1962), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Lindinalva Francisca de Souza.

Edson Hideki Okita, estado civil soltei-
ro, profissão gerente de vendas, nasci-
do em Subdistrito Santana, São Paulo, 
SP no dia seis de setembro de mil nove-
centos e setenta e quatro (06/09/1974), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Dituro 
Okita e de Setsuko Okita.
Lilian Aparecida Bertolino de Castro, 
estado civil solteira, profissão autôno-
ma, nascida em Santos (Reg.Bertio-
ga), SP no dia vinte e cinco de agos-
to de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/08/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Newton Thadeu de Castro e de 
Aparecida Bertolino.

Fábio Silva Menezes, estado civil 
solteiro, profissão músico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de junho 
de mil novecentos e noventa e seis 
(01/06/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Valderi Carlos de Meneses e de 
Maria Benedita Andrade Silva.
Raphaela Gomes Miguel, estado civil 
solteira, profissão assistente de esti-
lo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de abril de mil novecentos e 
noventa e oito (14/04/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Sérgio Miguel e de 
Marisa Silva Gomes Miguel.

Danilo Moreira Claudino, estado civil 
divorciado, profissão empresário, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e um (04/12/1991), residente e domici-
liado em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Carlos Donizeti Claudino e de 
Maria Lucia Moreira Claudino.
Caroline Barbosa Lima, estado civil 
solteira, profissão assistente adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, SP no 
dia trinta e um de julho de mil nove-
centos e noventa e três (31/07/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Pedro 
Lima dos Reis e de Marinês Barbosa de 
Farias Reis.

Matheus Rodrigues de Souza, estado 
civil solteiro, profissão auditor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e seis (31/12/1996), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Antonio Marcos Rodrigues 
de Souza e de Maria Nilza Moreira de 
Souza.
Bianca Antonia Bonane Claro, estado 
civil solteira, profissão psicóloga, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia três de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e sete (03/02/1997), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Ricardo Correa Claro e de 
Deivea Mara dos Santos Bonane.

Ademir Nones, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em Cafea-
ra, PR no dia vinte e três de novembro 
de mil novecentos e sessenta e nove 
(23/11/1969), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Rubens Nones e de Maria Ines 
Nones.
Maria Aparecida Ferreira de Oliveira, 
estado civil solteira, profissão líder de 
loja, nascida em Santa Cruz, PB no dia 
dezessete de dezembro de mil nove-
centos e setenta e nove (17/12/1979), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Valdeci 
Ferreira de Oliveira e de Francisca Lo-
pes de Sousa.

Kleber Carlos Ferreira, estado civil di-
vorciado, profissão técnico de informá-
tica, nascido em São Paulo, SP no dia 
onze de setembro de mil novecentos e 
setenta e quatro (11/09/1974), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Sebastião Fer-
reira e de Rut Rosa Ferreira.
Kelly Costa Silva, estado civil divor-
ciada, profissão analista financeiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dois 
de outubro de mil novecentos e oitenta 
e um (02/10/1981), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Ivanildo Pereira Costa e de 
Arminda de Oliveira Costa.

Victor Rodrigues da Silva Pinto, es-
tado civil solteiro, profissão analista de 
negócios, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e sete de abril de mil no-
vecentos e noventa e três (27/04/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Valcimar 
da Silva Pinto e de Gislene Rodrigues 
da Silva Pinto.
Karoline Melo, estado civil solteira, 
profissão analista de controle de quali-
dade, nascida em Guarulhos, SP no dia 
seis de novembro de mil novecentos e 
noventa e três (06/11/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Wilson da Silva Melo 
e de Rosangela Maria dos Santos Melo.

Juliano Jolvino de Queiroz, estado 
civil solteiro, profissão consultor comer-
cial, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezesseis de maio de mil novecentos e 
oitenta (16/05/1980), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Francisco Brigido de Quei-
roz e de Maria Lucia Jolvino de Queiroz.
Aline Oliveira de Souza, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida 
em Arcoverde, PE no dia vinte e seis 
de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (26/01/1987), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Francisco de Souza e 
de Maria de Lourdes Oliveira de Souza.

Marcelo Costa Gonsalves, estado 
civil solteiro, profissão técnologo de lo-
gística, nascido em Guarulhos, SP no 
dia onze de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (11/06/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de José Costa Sobrinho 
e de Maria de Fátima Gonsalves.
Erika Alves Ferreira, estado civil sol-
teira, profissão analista de faturamento, 
nascida em Guarulhos, SP no dia pri-
meiro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (01/02/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Waldemir Ferreira e 
de Regina Aparecida Alves Pereira.

Kaique Guerreiro Scigliano, estado ci-
vil solteiro, profissão auxiliar de logística, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, São Pau-
lo, SP no dia oito de junho de mil nove-
centos e noventa e três (08/06/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Roberto Scigliano 
e de Magali Guerreiro Scigliano.
Kelly Souza, estado civil solteira, profis-
são cuidadora, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dezessete de outubro de mil nove-
centos e noventa e cinco (17/10/1995), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Antonio Souza 
Neto e de Rodes da Silva Souza.

Agnaldo Jesus de Santana, estado civil 
solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Tucano, BA no dia dois de maio de mil no-
vecentos e setenta e quatro (02/05/1974), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Agenor Jesus 
de Santana e de Maura Jesus de Santana.
Zenaide Leopoldina Luísa Santos Silva, 
estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e dois de setembro de mil 
novecentos e noventa (22/09/1990), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Francisco Alfredo 
da Silva e de Sandra Santana Santos da 
Silva.

Matheus Mendonça de Andrade, esta-
do civil divorciado, profissão ajudante de 
produção, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e três de abril de mil novecentos 
e noventa e oito (23/04/1998), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Adalberto de Andrade 
e de Cláudia Mendonça da Silva de An-
drade.
Iris Esteves Cane, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida 
em Guarulhos, SP no dia nove de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e nove 
(09/02/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Jeferson Pereira Cane e de Vanessa 
Esteves.

Samuel Santos do Nascimento, estado 
civil solteiro, profissão ajudante de expe-
dição, nascido em Recife (Reg.8º Distrito), 
PE no dia vinte e dois de maio de mil no-
vecentos e noventa e seis (22/05/1996), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Enios do 
Nascimento e de Andréa Santos de Albu-
querque.
Thais Pereira de Barros, estado civil 
solteira, profissão ajudante de confeitaria, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove de 
junho de mil novecentos e noventa e sete 
(09/06/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Paulo Possidonio de Barros e de Cleide 
Pereira Lima.

Acácio Ferreira Feliciano do Nasci-
mento, estado civil divorciado, profissão 
servidor público federal, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e três de janeiro 
de mil novecentos e oitenta (23/01/1980), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Maria Lucia 
Feliciano.
Gisele Gazzolini Barata, estado civil di-
vorciada, profissão manicure, nascida em 
São Paulo (Vila Guilherme), SP no dia 
vinte e três de julho de mil novecentos e 
oitenta e dois (23/07/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Jovino Gomes Barata 
Filho e de Madalena Ramires Gazzolini.

Vinícius Augusto Antunes de Souza, 
estado civil solteiro, profissão técnico em 
automobilística, nascido em Subdistrito 
Cambuci, São Paulo, SP no dia dezoito 
de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (18/12/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Waldeir Antunes de Souza e 
de Janete das Graças Saltoratto Antunes 
de Souza.
Aline Beatriz Mendes, estado civil soltei-
ra, profissão arquiteta, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e cinco de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (25/04/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Arildo Mendes 
e de Maria Luiza dos Santos Mendes.
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Walter Fleury Junior, estado civil 
solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
São Paulo, SP no dia dez de agosto 
de mil novecentos e noventa e um 
(10/08/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lho de Walter Fleury e de Cleide Sartori.
Priscila da Conceição, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrati-
vo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
treze de outubro de mil novecentos e 
noventa e dois (13/10/1992), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Neuza Adalgisa 
da Conceição.

Kiyoto Miyabara, estado civil divor-
ciado, profissão aposentado, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
junho de mil novecentos e cinquenta e 
quatro (16/06/1954), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Masato Miyabara e de Ha-
ruko Miyabara.
Maika Erika Garcia, estado civil sol-
teira, profissão professora, nascida em 
Subdistrito Butantã, São Paulo, SP no 
dia vinte e um de novembro de mil no-
vecentos e setenta e um (21/11/1971), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Manoel Garcia e de Dorvali-
na Silva dos Santos.

Diego Lukasevicius, estado civil sol-
teiro, profissão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(29/06/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Dilson Lukasevicius e de Rosa-
maria Lukasevicius.
Ana Paula Tamada Saito, estado civil 
solteira, profissão fisioterapeuta, nas-
cida em Distrito Ermelino Matarazzo, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (26/12/1986), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Jum Saito e de Nobuco Ta-
mada Saito.

Marcos Vinícius de Souza Gregorio, 
estado civil solteiro, profissão geren-
te comercial, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e sete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(27/02/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lho de José Amaro Gregorio e de Cleu-
sa Ramalho de Souza Gregorio.
Allan Dias Santos, estado civil soltei-
ro, profissão cabeleireiro maquiador, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Vila Guilherme), SP no dia três de junho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(03/06/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Edinaldo Junior dos Santos e 
de Ana Maria Dias dos Santos.

José Wilson Alves da Silva, estado ci-
vil solteiro, profissão auxiliar de almoxa-
rifado, nascido em Prata do Piauí, PI no 
dia sete de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e três (07/02/1973), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Gentil Procopio 
da Silva e de Lucia Rodrigues da Silva.
Sandréa Fratoni, estado civil divorcia-
da, profissão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e 
dois (24/02/1972), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Marcio Fratoni e de Maria 
Aparecida Fratoni.

Rafael Monteiro da Costa, estado civil di-
vorciado, profissão professor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(26/11/1985), residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, filho de Antonio Aparecido 
da Costa e de Maria das Dôres Monteiro 
da Costa.
Viviane dos Santos Oliveira, estado 
civil solteira, profissão assistente admi-
nistrativo, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Vila Guilherme), SP no dia seis 
de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(06/07/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Vivaldo Vitória de Oliveira e de Vilma Go-
mes dos Santos.

Elaine Silva de Albuquerque, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em 
Subdistrito Cerqueira César, São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de agosto de mil 
novecentos e sessenta e um (28/08/1961), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Milton de Albu-
querque e de Aidê Silva de Albuquerque.
Jancleide Queiroz da Silva, estado civil 
divorciada, profissão professora, nascida 
em Paulista, PE no dia onze de abril de mil 
novecentos e oitenta e um (11/04/1981), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Severino Ramos 
de Queiroz e de Edleuza Queiroz da Silva.

Oséas Calhau Nascimento, estado civil 
divorciado, profissão emissor de passa-
gens, nascido em Ilhéus, BA no dia nove 
de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(09/04/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Dernival Pereira Nascimento e de Helena 
Calhau Nascimento.
Gabriela Teixeira Ramalho, estado 
civil solteira, profissão bilheteira, nasci-
da em Berilo, MG no dia vinte e sete de 
maio de mil novecentos e noventa e sete 
(27/05/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Antonio Teixeira de Mendonça e de Egidia 
Ramalho de Oliveira Teixeira.

Crhistian Cavalcante Neves, estado civil 
solteiro, profissão encarregado, nascido 
em Cabaceiras (Reg.1º Serviço Registral), 
PB no dia treze de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (13/05/1992), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Agostinho de Sousa 
Neves e de Marinalva Calvacante Neves.
Carolina Moreira da Silva, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Guaratinguetá (Reg.1º Subdis-
trito), SP no dia vinte e sete de junho de mil 
novecentos e noventa e três (27/06/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Fabio Augusto 
Garcia da Silva e de Marcilene Aparecida 
Moreira.

Vanderson Almeida de Souza, estado 
civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
São Paulo (Reg.1º Subdistrito de Guaru-
lhos), SP no dia trinta de dezembro de mil 
novecentos e noventa e dois (30/12/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Valdir Rodrigues 
de Souza e de Marta Cristina Ramos de 
Almeida.
Letícia dos Santos Silva, estado civil 
solteira, profissão operadora de telema-
rketing, nascida em Guarulhos, SP no dia 
treze de setembro de mil novecentos e 
noventa e dois (13/09/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de José Edilson da Silva e 
de Angélica Aparecida dos Santos Silva.

Diego Watanabe Silvestre, estado civil 
solteiro, profissão microempresário, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(20/02/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Felicio Ferreira Silvestre e de Célia Kikue 
Watanabe Silvestre.
Renata dos Santos Lima, estado civil 
solteira, profissão analista financeiro, nas-
cida em Subdistrito Santana, São Paulo, 
SP no dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e oitenta e nove (23/10/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filha de Antonio Aroldo 
Alves Lima e de Maria Jose Barros dos 
Santos Lima.

Raphael Carlos de Oliveira Santos, 
estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, São Pau-
lo, SP no dia vinte e sete de março de mil 
novecentos e noventa e dois (27/03/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Claudia de 
Oliveira Santos.
Paula Otacília Silva dos Santos, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Campo Maior, PI no dia vinte e sete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
um (27/12/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Paulo Pereira dos Santos e de Maria 
Francisca Alencar Silva dos Santos.

Norberto Raposo Teixeira, estado 
civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, 
São Paulo, SP no dia seis de novem-
bro de mil novecentos e cinquenta e um 
(06/11/1951), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Rolando Raposo Teixeira e de Leonor 
Arruda Teixeira.
Rose Meiri Del’Labon, estado civil di-
vorciada, profissão do lar, nascida em 
Promissão, SP no dia dois de setem-
bro de mil novecentos e sessenta e um 
(02/09/1961), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Waldyr Del’Labon Rodrigues e de Deva-
neide Reigota Del’Labon.

Rayck Bastos Galvão, estado civil 
solteiro, profissão lavador, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
seis (24/08/1996), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Paulo Antonio Leite Galvão e de 
Madalena de Oliveira Hayne Bastos.
Vitoria Silva de Lima, estado civil sol-
teira, profissão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de julho 
de dois mil e um (16/07/2001), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Marco Antonio de 
Lima e de Geni da Silva.

José Teixeira da Silva, estado civil di-
vorciado, profissão aposentado, nascido 
em Palmares, PE no dia dezessete de 
junho de mil novecentos e quarenta e 
sete (17/06/1947), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Aprigio Teixeira da Silva e de 
Amara Maria da Silva.
Lindinalva Domingos de Jesus, esta-
do civil solteira, profissão promotora de 
vendas, nascida em Várzea Nova, BA no 
dia dezesseis de novembro de mil nove-
centos e sessenta e um (16/11/1961), re-
sidente e domiciliada em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de João Domingos 
de Jesus e de Leonísia Afonso de Car-
valho.

Herbert de Oliveira Cunha, estado civil 
divorciado, profissão ajudante de cozi-
nha, nascido em Poço-Maceió, AL no dia 
onze de julho de mil novecentos e oiten-
ta e dois (11/07/1982), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Jose Gedival da Silva Cunha 
e de Maria Estela de Oliveira Cunha.
Michelli da Conceição de Carlos, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
março de mil novecentos e noventa e 
três (17/03/1993), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Wagner Xavier Carlos e de 
Marineide Maria da Conceição.

Rodrigo Gonçalves Marcelo, estado ci-
vil solteiro, profissão montador, nascido 
em Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no 
dia quatorze de julho de mil novecentos 
e oitenta e seis (14/07/1986), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Francisco Anto-
nio Marcelo e de Maria José Gonçalves 
Marcelo.
Tatiane de Matos Ovidio, estado civil 
solteira, profissão assistente de recursos 
humanos, nascida em Guarulhos, SP no 
dia oito de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (08/08/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Nilson Ovidio e de 
Arnete Pinheiro de Matos Ovidio.

José Francisco Pires Geraldes, estado 
civil divorciado, profissão psicólogo, nas-
cido em São Paulo, SP no dia vinte e um 
de agosto de mil novecentos e sessenta 
e seis (21/08/1966), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Antonio Luis Geraldes e de 
Maria Rosa Pires.
Silvania Krauss, estado civil divorcia-
da, profissão técnica de enfermagem, 
nascida em Nova Cantu, PR no dia vinte 
e seis de setembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (26/09/1975), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Carmo Krauss e de 
Sebastiana Marcelino Krauss.

Luiz de Jesus de Oliveira, estado civil 
solteiro, profissão carpinteiro, nascido 
em Entre Rios, BA no dia vinte e qua-
tro de setembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (24/09/1966), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de José de Oliveira e de 
Maria Guilhermina de Jesus.
Alessandra dos Santos, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Santo Amaro), 
SP no dia primeiro de novembro de mil 
novecentos e setenta e um (01/11/1971), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Manuel 
José dos Santos e de Josefina Concei-
ção dos Santos.

Claudenir José de Almeida, estado civil 
divorciado, profissão auxiliar de enferma-
gem, nascido em Recife, PE no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
dois (02/02/1962), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Cleodomiro José de Almeida e de Leti-
cia Pessôa de Almeida.
Rosemeire Aparecida Vitor, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de enferma-
gem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezesseis de agosto de mil novecentos e 
sessenta e seis (16/08/1966), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Benedito Vitor e de Fran-
cisca Maria de Jesus Vitor.

Marcos Andrade Vieira, estado civil soltei-
ro, profissão aposentado, nascido em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Vila Guilherme), SP 
no dia dez de julho de mil novecentos e se-
tenta e cinco (10/07/1975), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Antonio Vieira Sobrinho e de 
Maraiza Aparecida Andrade Vieira.
Lourdes dos Santos, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia 
vinte e três de julho de mil novecentos e 
sessenta e oito (23/07/1968), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Tereza Aparecida Rodri-
gues.

Afonso Hideki Shinohara, estado civil 
solteiro, profissão engenheiro, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Bela Vista), SP 
no dia dezenove de novembro de mil no-
vecentos e noventa (19/11/1990), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Arlindo Sussumi Shinoha-
ra e de Maria Saki Magori Shinohara.
Yoná Marques Simões, estado civil soltei-
ra, profissão farmacêutica, nascida em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Saúde), SP no dia 
vinte e um de junho de mil novecentos e 
noventa e um (21/06/1991), residente e do-
miciliada em Subdistrito Vila Mariana, São 
Paulo, SP, filha de Ubirajara Simões e de 
Vandira Marques Simões.

Carlos Alexandre dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profissão ajudante de pedreiro, 
nascido em Guarulhos (Reg.Distrito São 
Miguel Paulista SP), SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e setenta e 
nove (04/12/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Adão Generoso dos Santos e de Maria 
Lucia Santos.

Camila Sales Gonçalves, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Distrito 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP no dia 
vinte e um de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (21/05/1988), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de João Gonçalves Filho e de 
Rose Sales da Silva.

Anderson Rodrigues Soares, estado civil 
solteiro, profissão operador de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de junho de mil novecentos e setenta e 
nove (21/06/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Albino Costa Soares e de Fatima Maria 
Rodrigues Soares.
Antonia do Nascimento Dantas, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Orós (Reg.1º Ofício), CE no dia dezenove 
de novembro de mil novecentos e oitenta 
e três (19/11/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Jose Mendes Dantas e de Verônica do 
Nascimento Dantas.

Douglas Henrique Rufino dos Santos, 
estado civil solteiro, profissão jovem apren-
diz, nascido em Guarulhos, SP no dia trinta 
de março de dois mil e um (30/03/2001), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Delvair dos Santos 
e de Patricia Helena Rufino de Andrade dos 
Santos.
Jéssica Caroline dos Reis Silva, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de novem-
bro de mil novecentos e noventa e oito 
(26/11/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Lucimar dos Reis Silva e de Gizele Apare-
cida Pereira Silva.

Lucas Alves de Menezes, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de farmácia, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
seis (15/12/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Gesemilson Alves de Menezes e de Rita 
de Cassia da Conceição Menezes.
Priscila da Conceição de Sousa, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Arujá, SP no dia seis de no-
vembro de mil novecentos e noventa e um 
(06/11/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Ranoldo Ferreira de Sousa e de Patricia da 
Conceição de Sousa.

Marcio Rogerio Gomes, estado civil 
divorciado, profissão farmacêutico, nas-
cido em Campinas, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e setenta e 
oito (10/03/1978), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de José Carlos Gomes e de Neide 
Gomes.
Adriana Aparecida de Oliveira Cruz, 
estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Belo Horizonte, MG no dia 
vinte e sete de outubro de mil nove-
centos e setenta e oito (27/10/1978), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de João 
Heleno Ferreira da Cruz e de Lucia de 
Oliveira Cruz.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Douglas Peres Vieira, estado civil divor-
ciado, profissão engenheiro, nascido em 
São Paulo, SP no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e setenta e cinco 
(15/09/1975), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
José Roberto de Souza Vieira e de Apa-
recida de Almeida Peres Souza Vieira.
Bruna Layane Alves de Souza, esta-
do civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em Delmiro Gouveia (Reg.Olho 
d’Água do Casado), AL no dia vinte e oito 
de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (28/10/1993), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de João Irineu de Souza e de 
Luzia Alves Cavalcante.

Bruno Soares da Silva, estado civil 
solteiro, profissão policial, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
março de mil novecentos e noventa e 
quatro (28/03/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Otavio Valdeci da Silva e de 
Neide Soares da Silva.
Maira Nunes Lemos, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo (Reg.Distrito São Miguel 
Paulista), SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/08/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Valdomiro Joao de Lemos e de 
Sonia do Carmo Nunes.

Carlos Eduardo Gonçalves Gilio, 
estado civil solteiro, profissão farma-
cêutico, nascido em Guarulhos, SP no 
dia quinze de junho de mil novecentos 
e noventa e três (15/06/1993), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Carlos Gilio e de 
Jupcy Gonçalves Gilio.
Nayara Vinhote Carlutto, estado civil 
solteira, profissão pedagoga, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
um (27/09/1991), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Rogério Carlutto e de Antonia 
Helena Vinhote Carlutto.

Ricardo de Souza, estado civil solteiro, 
profissão agente de trânsito, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de abril 
de mil novecentos e setenta e três 
(10/04/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Benedicto de Souza Filho e de 
Aciene Maria de Souza.
Simone Aparecida de Oliveira, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
novembro de mil novecentos e setenta 
e dois (24/11/1972), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Nelson Elias de Oliveira e de 
Amelia Sacon de Oliveira.

Deivid de Souza Ferreira, estado civil 
solteiro, profissão garçom, nascido em 
Distrito Itaquera, São Paulo, SP no dia 
dezessete de setembro de mil nove-
centos e noventa e oito (17/09/1998), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Pedro 
Donizeti Ferreira e de Ana Cristina Cruz 
de Souza.
Erika dos Santos Silva, estado civil 
solteira, profissão cabeleireira, nascida 
em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, 
São Paulo, SP no dia três de fevereiro 
de dois mil e um (03/02/2001), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Sidinei Verissimo da 
Silva e de Miriam Porfirio dos Santos da 
Silva.

Hamilton Salles, estado civil viúvo, profis-
são aposentado, nascido em Subdistrito 
Bela Vista, São Paulo, SP no dia três de 
julho de mil novecentos e quarenta e quatro 
(03/07/1944), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Jacob Salles e de Aracy Salles.
Arací Léa Silva Corrêa, estado civil divor-
ciada, profissão aposentada, nascida em 
São Paulo (12º Subdistrito), SP no dia qua-
torze de janeiro de mil novecentos e quaren-
ta e sete (14/01/1947), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Antonio Corrêa e de Elza Silva.

Gilvan Ferraz Santos, estado civil 
solteiro, profissão operador de empi-
lhadeira, nascido em São Paulo (Reg.
Subdistrito Belenzinho, SP no dia vinte 
e cinco de maio de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (25/05/1984), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Jose Ferraz Santos 
e de Maria Aparecida Ferreira Santos.
Mirian Cristina Freitas Oliveira, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (14/01/1986), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Adnnann Paz Oliveira e de 
Marlene Candido de Freitas Oliveira.

Diego Salustiano da Silva, estado 
civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes 
(Reg.2º Distrito), PE no dia treze de 
março de mil novecentos e noventa e 
seis (13/03/1996), residente e domici-
liado em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Edna Salustiano da Silva.
Loíde da Silva Cunha, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Monte Alegre, PA no dia 
vinte e um de maio de mil novecentos e 
noventa e quatro (21/05/1994), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Noé de Souza 
Cunha e de Isomar da Silva Cunha.

Danilo Terrabuio Soares, estado civil 
solteiro, profissão desempregado, nas-
cido em São Paulo, SP no dia doze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (12/12/1987), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Jairo Lima Soares e de Ma-
ria Berenice Terrabuio Soares.
Bárbara de Souza Silva, estado civil 
solteira, profissão desempregada, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e um (24/06/1991), residente 
e domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP, filha de José Amaro da 
Silva e de Normelia Nadir Ribeiro de 
Souza Silva.

Antonio Vilmar de Oliveira, estado 
civil solteiro, profissão motorista, nasci-
do em Eldorado, SP no dia vinte e dois 
de agosto de mil novecentos e setenta 
(22/08/1970), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Agenor Dias de Oliveira e de 
Benedita Dias de Oliveira.
Elzelí Vieira dos Santos, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Eldorado, SP no dia oito de outubro 
de mil novecentos e setenta e seis 
(08/10/1976), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Domingos Maximo Vieira e de 
Santina Batista dos Santos.

Caio Sérgio Gonçalves Silva, estado 
civil solteiro, profissão administrador, 
nascido em Subdistrito Bela Vista, 
São Paulo, SP no dia vinte de agos-
to de mil novecentos e oitenta e seis 
(20/08/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Sérgio José da Silva e de Ana 
Maria Gonçalves da Silva.
Gabriella Barbosa Belfiore, estado 
civil solteira, profissão servidora pública 
estadual, nascida em Guarulhos, SP no 
dia doze de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove (12/04/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Igino Belfiore Neto 
e de Claudenice do Prado Barbosa 
Belfiore.

Julival dos Santos Andrade, estado 
civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Itamari, BA no dia trinta de se-
tembro de mil novecentos e sessenta e 
dois (30/09/1962), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Antônio Flôrencio de Andrade e 
de Laurença Tito dos Santos.
Glória Lucia Barros da Silva, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de cozi-
nha, nascida em Ipiaú, BA no dia dois 
de março de mil novecentos e sessenta 
e oito (02/03/1968), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de João Oliveira da Silva e de 
Noemia Barros.
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Isaac Alves Rosa, estado civil divorcia-
do, profissão auxiliar operacional, nas-
cido em Conceição dos Ouros, MG no 
dia vinte e um de fevereiro de mil nove-
centos e sessenta e três (21/02/1963), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de José 
Rosa Sobrinho e de Aracy Faria Rosa.
Maria Adeilza Vieira de Lima, estado 
civil solteira, profissão vendedora au-
tônoma, nascida em Saloá, PE no dia 
dezoito de março de mil novecentos e 
setenta e oito (18/03/1978), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Arlindo Vieira de 
Lima e de Gercina Vieira de Lima.

Michell Antonio Oliveira de Medei-
ros, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dezessete de abril 
de mil novecentos e noventa e três 
(17/04/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Antonio Siqueira de Medeiros e 
de Sineide Carvalho de Oliveira.
Joyce Almeida Moreira, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de junho de mil novecentos e noventa e 
nove (24/06/1999), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Olegário Ferraz de Almeida 
Néto e de Solange Moreira de Almeida.

Antonio Roque, estado civil solteiro, 
profissão motorista, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezoito de maio de mil 
novecentos e oitenta (18/05/1980), re-
sidente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Adaberon 
Roque e de Irene Ferreira Roque.
Márcia Regina Rocha dos Santos, es-
tado civil divorciada, profissão cabelei-
reira, nascida em Guarulhos, SP no dia 
sete de junho de mil novecentos e no-
venta e três (07/06/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Antonio dos Santos 
e de Marinêde Rocha dos Santos.

Fred dos Santos Souza, estado civil 
solteiro, profissão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia oito de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e três 
(08/01/1983), residente e domiciliado 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Gerson Souza e de Maria de Fátima 
dos Santos Souza.
Priscilla Santana dos Santos, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar odon-
tológica, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de julho de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (10/07/1985), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Ercilio Sebastião 
dos Santos e de Beatriz de Santana 
dos Santos.

Gerson Marcondes Filho, estado civil 
divorciado, profissão engenheiro civil, 
nascido em Distrito São Miguel Paulis-
ta, São Paulo, SP no dia cinco de janei-
ro de mil novecentos e cinquenta e um 
(05/01/1951), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Gerson Marcondes e de Vera 
Caldini Marcondes.
Marcela Greice da Silva, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em 
Abreu e Lima, PE no dia sete de no-
vembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (07/11/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Marcio Francisco da Silva e 
de Marly Kennia Bezerra da Silva.

Anibal de Souza Azevedo Junior, es-
tado civil solteiro, profissão policial mi-
litar, nascido em São Paulo, SP no dia 
doze de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (12/02/1985), residente 
e domiciliado em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP, filho de Anibal de Souza 
Azevedo e de Elvira Julião Azevedo.
Elisangela Costa Leite, estado civil 
solteira, profissão policial militar, nasci-
da em São Paulo, SP no dia onze de 
janeiro de mil novecentos e setenta e 
oito (11/01/1978), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Antonio Pereira Leite e de Maria 
Valderice de Morais Costa Leite.

Bruno da Cruz Xavier, estado civil sol-
teiro, profissão gerente de marcas pró-
prias, nascido em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de junho de mil novecentos e noventa 
(24/06/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Jose Donizeti Xavier e de Maria 
de Lourdes da Cruz Xavier.
Natália Souza Mendonça, estado civil 
solteira, profissão produtora de even-
tos, nascida em São Paulo, SP no dia 
dezoito de julho de mil novecentos e 
noventa e dois (18/07/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Roberto Vieira de Mendonça e de 
Valquiria Garbin Alves de Souza Men-
donça.

Gustavo Freire de Andrade, estado 
civil solteiro, profissão lixador, nascido 
em Recife, PE no dia três de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e um 
(03/02/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Severino Freire de Andrade e 
de Severina Gomes da Silva.
Daiane Florentino da Silva, estado 
civil solteira, profissão agente de pro-
teção, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezessete de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e três (17/11/1983), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de José 
Florentino da Silva e de Cleusa Alves 
Meira da Silva.

Ronaldo Pereira de Amorim, estado 
civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia trinta 
de junho de mil novecentos e setenta e 
seis (30/06/1976), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Reinaldo Pereira de Amorim e 
de Josefa Maria da Silva Amorim.
Carmen Lucia Castelano, estado civil 
divorciada, profissão professora, nasci-
da em Atibaia, SP no dia dezesseis de 
julho de mil novecentos e sessenta e 
oito (16/07/1968), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Olidio Castelano e de Dirce 
Aparecida Pavanelli Castelano.

Valmirá da Silva, estado civil soltei-
ro, profissão confeiteiro, nascido em 
Poções, BA no dia nove de novembro 
de mil novecentos e sessenta e dois 
(09/11/1962), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Rita Maria da Silva.
Ruth Maria Conceição Pimentel, 
estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Tucano, BA no dia seis 
de julho de mil novecentos e setenta e 
sete (06/07/1977), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Reinaldo Ferreira Pimentel 
e de Valdemira Helena da Conceição 
Pimentel.

Marcos Antonio Celestino, estado ci-
vil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em Divinópolis, MG no dia nove de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e sete 
(09/06/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Dirlene Celestino.
Rubia Froes, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dezoito de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e três (18/02/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Sonia 
Madalena Froes.

Marcelo Corrêa de Lima, estado civil 
divorciado, profissão servidor público 
estadual, nascido em São Paulo, SP 
no dia três de julho de mil novecentos e 
sessenta e cinco (03/07/1965), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Anisio Corrêa 
de Lima e de Josefina Maria Corrêa 
de Lima.
Sandra Regina de Souza, estado civil 
divorciada, profissão professora, nasci-
da em Subdistrito Liberdade, São Pau-
lo, SP no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e oito 
(23/02/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Jorge de Souza e de Vicentina 
Destefano Souza.

Artur Henrique Malta Soares, estado 
civil solteiro, profissão assistente comer-
cial, nascido em Porto Alegre, RS no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (01/09/1995), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Carlos Alberto 
Rodrigues Soares e de Gisele Aparecida 
Massela Malta.
Liliane Silva Nunes, estado civil sol-
teira, profissão biomédica, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
três (27/08/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de José Orlando Evangelista Nunes e de 
Eliana Maria da Silva Nunes.

Fernando de Lemos Baptista, estado 
civil solteiro, profissão analista de pro-
cesso, nascido em Subdistrito Ipiranga, 
São Paulo, SP no dia trinta e um de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e três 
(31/12/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Antonio Sergio Baptista e de Marisa de 
Lemos Baptista.
Lívia de Lima, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Subdistrito 
Aclimação, São Paulo, SP no dia três 
de março de mil novecentos e setenta e 
nove (03/03/1979), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Francisco Carlos de Lima e de 
Sebastiana de Lima.

Nenhilton Conceição Santos, estado 
civil divorciado, profissão carpinteiro, 
nascido em Salvador, BA no dia vinte e 
quatro de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e sete (24/10/1957), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Aniceto Amaro dos 
Santos e de Bonifacia Conceição Santos.
Valdete dos Santos, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de serviços gerais, nas-
cida em Petrolina, PE no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e sessenta e 
seis (17/05/1966), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José Carlos dos Santos e de Joa-
na Tereza dos Santos.

Matheus de Souza Santos, estado civil 
solteiro, profissão eletricista de manu-
tenção, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de fevereiro de dois mil 
(29/02/2000), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Nivaldo dos Santos e de Marilda Apareci-
da de Souza Santos.
Tainá Almeida Salomão, estado civil 
divorciada, profissão barista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(30/06/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Quércia Bueno Salomão e de Claudia Lu-
cia de Almeida.

Roberto Raposo Neto, estado civil 
solteiro, profissão despachante docu-
mentalista, nascido em São Paulo (Reg.
Subdistrito Perdizes), SP no dia primeiro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
um (01/10/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Paulo Eduardo Raposo e de Rosana 
Yara Raposo.
Michelle Remes da Silva, estado civil 
divorciada, profissão advogada, nasci-
da em São Paulo (Reg.Liberdade), SP 
no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e oitenta e um (29/11/1981), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Valdivino Re-
mes da Silva e de Hilda Remes da Silva.

Dorneli Silva Cardoso, estado civil 
divorciado, profissão motorista, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia treze de 
novembro de mil novecentos e setenta 
(13/11/1970), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Waldeck Cardoso Irmão e de Aparecida 
Silva Cardoso.
Flavia Sena da Silva Matos, estado ci-
vil divorciada, profissão balconista, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (13/12/1982), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Raimundo Nonato da Costa e de 
Angela Maria da Silva Costa.

Daniel Delgado Esposito, estado civil 
divorciado, profissão gráfico, nascido em 
São Paulo, SP no dia quatorze de outu-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(14/10/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Izidro Buendia Esposito e de Aparecida 
Delgado Esposito.
Camila de Araujo, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(19/08/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Wilson de Araujo e de Ivone Duarte Rosa 
de Araujo.

Ronaldo da Silva, estado civil di-
vorciado, profissão porteiro, nascido 
em Maceio, AL no dia sete de julho 
de mil novecentos e sessenta e dois 
(07/07/1962), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Antonio Silva e de Maria José 
Silva.
Maria Gorete Brandão do Nasci-
mento, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em Mata 
Grande, AL no dia três de agosto 
de mil novecentos e setenta e dois 
(03/08/1972), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Cícero Lucas do Nascimento e 
de Selina Brandão do Nascimento.

Welleton Martins de Oliveira, estado 
civil solteiro, profissão ajudante de co-
zinha, nascido em Guarulhos, SP no 
dia onze de junho de mil novecentos e 
noventa e sete (11/06/1997), residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, 
filho de Vilson Oliveira Pinto e de Gércia 
Martins Pinto.
Hemelly Henrique de Oliveira, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia treze de no-
vembro de mil novecentos e noventa e 
sete (13/11/1997), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Lourival Henrique da Silva 
e de Elaine Cristina da Cunha Oliveira.

Wendel Sena Antero, estado civil 
solteiro, profissão conferente, nascido 
em Distrito Jabaquara, São Paulo, SP 
no dia dezenove de junho de mil nove-
centos e noventa e oito (19/06/1998), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Reginal-
do Antero e de Valdira de Sena Roque.
Beatriz Amaro da Silva, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia oito 
de outubro de dois mil (08/10/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filha de Ander-
son Amaro e de Viviane Cristina Souza 
Silva.

Alessandro Daniel da Silva, estado ci-
vil solteiro, profissão comerciante, nas-
cido em Apucarana (Reg.Califórnia), 
PR no dia quatorze de julho de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (14/07/1985), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Geny 
Daniel da Silva e de Margarida Daniel 
da Silva.
Janaína Daniele Camassuti, estado 
civil divorciada, profissão comerciante, 
nascida em Irapuru, SP no dia quinze 
de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (15/09/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Roselí Aparecida 
Camassuti.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei.

 Lavro o presente para 
ser afixado no Serviço 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local.
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Vestibulinho: inscrições 
para o 2º semestre 
terminam nesta quarta

Os interessados em 
realizar a inscrição no pro-
cesso seletivo das Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) 
para o segundo semestre 
de 2019, exclusivamente 
pela internet, têm até as 
15h desta quarta-feira (15) 
para o cadastro. O valor da 
taxa é de R$ 30 e o exame 
será no dia 16 de junho.

O Vestibulinho oferece 
mais de 44,4 mil vagas 
para Ensino Técnico (pre-
sencial, semipresencial e 
on-line), Técnico integrado 
ao Médio na modalidade 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), Especializa-
ção Técnica e para acesso 
às vagas remanescentes 
de segundo módulo.

As vagas disponíveis são 
destinadas às Etecs e às 
classes descentralizadas 
(unidades que funcionam 
com um ou mais cursos 
técnicos, sob a adminis-

tração de uma Etec), por 
meio de parcerias com as 
prefeituras do interior e da 
capital (aulas nos CEUs) e 
com a Secretaria Estadual 
da Educação, para oferta 
do Ensino Técnico em sa-
las de escolas estaduais.

O candidato deve preen-
cher a fi cha de inscrição 
eletrônica e imprimir o 
boleto bancário para paga-
mento da taxa. A quantia 
deve ser paga em dinheiro, 
em qualquer agência ban-
cária, até 15 de maio.

Para o segundo semes-
tre, o Vestibulinho oferece 
150 vagas para especiali-
zação técnica, distribuídas 
entre cinco cursos: Centro 
Cirúrgico e Instrumentação 
Cirúrgica; Enfermagem 
do Trabalho; Gestão de 
Unidades de Alimentação 
e Nutrição; Organização 
de Eventos Corporativos; e 
Radiocomunicação.
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Inscrições para o Enem 2019 vão se 
encerrar na sexta; taxa é de R$ 85

Quem ainda não se inscre-
veu para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2019 tem até a próxima 
sexta-feira (17) para fazer a 
inscrição pela internet. No 
dia 17 também encerra o pra-
zo para solicitar atendimento 
especializado e específi co 
e para alterar dados cadas-
trais, município de provas e 
opção de língua estrangeira.

A taxa de inscrição para o 
Enem é de R$ 85. Quem não 
tem isenção de taxa deve 
fazer o pagamento até o dia 
23 de maio. O prazo para 
pedidos de atendimento por 
nome social vai de 20 e 24 
de maio. As provas do Enem 
serão aplicadas em dois do-

mingos, 3 e 10 de novembro.
Quem já concluiu o ensino 

médio ou vai concluir este 
ano pode usar as notas do 
Enem, por exemplo, para se 
inscrever em programas de 
acesso à educação superior 
como o Sistema de Seleção 
Unifi cada (Sisu) e o Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni) ou de fi nanciamento 
estudantil.

A prova também pode ser 
feita pelos estudantes que 
vão concluir o ensino médio 
depois de 2019, mas nesse 
caso os resultados servem 
somente para autoavaliação, 
sem possibilidade de con-
correr a vagas ou a bolsas 
de estudo.
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ANUNCIE

Para 
anunciar nos 
classificados 

ligue: 
2823-0828
 2823-0830
2823-0836
2823-0837

www.lccandidoservicos.com.br

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos 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

A empresa TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA, com sua filia na cidade de Guarulhos/SP, inscrita no CNPJ 00.214.121/0002-17, empresa 
que atua no ramo do transporte rodoviário, comunica que possui programa de contratação de pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência 
Social.

Os interessados, deverão comparecer nas segundas-feiras, às 13 horas, portando Carteira de Trabalho, para participar do processo de seleção.

Maiores informações entrar em contato pelo telefone 11-3988-5096/3988-5090.

Endereço: Rua João Ranieri, 619, antigo 108, Bonsucesso, Guarulhos, SP, cep: 07177-120

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 /    
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ADMITE
PCD (Pessoas com deficiência)

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

ou deixar na portaria da empresa 
localizada no endereço:

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

EMPREGOS
PRECISA-SE

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

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

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

SITIOS E CHÁCARAS

NORTE-MG 5 HECTARES
Plana,reg de soja e café. R$25mil. 
F:94400-3211/95617-0323

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 fina-
lizações, R$100,00. Info Whats; 
99947-6210. 

    

  

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215
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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
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