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Proposta da Carreta da Saúde 
para a cidade de Guarulhos 
ainda continua indefi nida
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PARADA LGBT: A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo espera um público de mais 
de 3 milhões de pessoas para o evento que acontece no próximo domingo (23)

Após veto de Guti, reestruturação 
da Câmara está nas mãos da CJLP
Está nas mãos da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CJLP) o futuro do projeto de reestruturação 
administrativa da Câmara Municipal; o veto do prefeito Guti deverá ser avaliado pelo plenário nesta terça-feira GH Pág. 3
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Varejão do Parque Cecap 
é fechado após risco
de  colapso na estrutura

GH  Pág. 9

Doação do Cecap para a 
campanha do agasalho
lota dois caminhões
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Câmara analisa projeto 
que prevê criação do
Táxi Premium Luxo
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Bandidos roubam carros 
e funcionários durante 
ação no CEO Macedo
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Acesso da Marginal Tietê 
à via Dutra é liberado após 
cinco meses de interdição
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Protesto pelos idosos
Manifestantes realizaram protesto contra a violência aos idosos e a Reforma da Previ-
dência, no Pateo do Collegio, no Centro da capital paulista na manhã desta segunda-
-feira (17). Os manifestantes seguravam cartazes exigindo respeito às políticas públicas 
de atendimento aos idosos.
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

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

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 

países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

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

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

Mega Sena
Concurso n° 2160
15/06/2019
01 - 19 - 46 - 47 - 49 - 53

 
Lotofácil
Concurso n° 1827
14/06/2019 
01 - 03 - 04 - 06 - 07
10 - 12 - 13 - 14 - 17
18 - 19 - 21 - 22 - 24

Lotomania
Concurso n° 1978 
14/06/2019
03 - 08 - 20 - 22 - 28
30 - 37 - 38 - 43 - 58
68 - 80 - 82 - 84 - 86
88 - 89 - 91 - 95 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1949
15/06/2019
Primeiro sorteio 
07 - 14 - 15 - 36 - 42 - 48
Segundo sorteio
12 - 13 - 21 - 27 - 47 - 49

Federal
Extração n° 05397
15/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   72080        1.350.000,00
2º  45962             15.500,00 
3º  7033                14.000,00
4º  78976              13.000,00
5º  31912                12.227,00

Entrevistados quer investimentos
em saúde, educação e transportes

A percepção de que 
uma melhor condição de 
juros, inflação e emprego 
pode ser uma boa troca 
para as mudanças nas 
regras previdenciárias é 
mais forte entre evan-
gélicos (58%) e brancos 
(61%). Entre católicos e 
entre pretos e pardos, 
o porcentual de quem 
concorda com a afirma-
ção acima é de 55%, em 
ambos os casos.

A maior parte dos 
brasileiros acredita que a 
economia proveniente de 

uma reforma da Previdên-
cia deve ser investida em 
áreas-chave como saúde, 
educação, transporte e 
obras. 

A percepção de que os 
recursos devem ser utiliza-
dos para pagar aposenta-
dorias é mais forte entre 
os mais velhos, acima 
dos 45 anos, e no Sul e 
Sudeste. Mesmo assim, a 
percepção que prevalece 
em todas as faixas é a de 
que o dinheiro deve ser 
direcionado para saúde, 
educação e transporte.

O tema reforma da Previ-
dência divide o sentimento 
da população brasileira, 
segundo pesquisa Ibope 
contratada pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP) e 
obtida com exclusividade 
pelo Broadcast, sistema de 
notícias em tempo real do 
Grupo Estado. O levanta-
mento mostra que a refor-
ma é apoiada - total ou 
parcialmente - por 44% da 
população. Outros 49% são 
contrários ao texto e 7% 
não souberam responder.

Uma abertura dos nú-
meros mostra, no entanto, 
que apenas 19% se dizem 
completamente favoráveis 
às mudanças nas regras 
da aposentadoria apre-
sentadas e 25% se dizem 
parcialmente a favor. Entre 
os que são avessos ao 
texto, 33% se dizem com-
pletamente contra e 16%, 
parcialmente.

A pesquisa contratada 
pelo CLP será divulgada 
nesta segunda-feira, 17, em 
cerimônia que vai lançar 

a rede Apoie a Reforma, 
formada por 50 instituições 
que querem gerar conteúdo 
sobre o tema e atuar junto à 
sociedade pela aprovação 
do texto. A pesquisa foi a 
campo entre 23 e 27 de 
maio e soma 2.002 entre-
vistas, com margem de erro 
de 2 pontos porcentuais 
para baixo ou para cima. O 
levantamento tem abran-
gência nacional e escutou 
pessoas de capitais, perife-
ria e interior.

O Ibope mostra que a 
maior parte dos entrevista-
dos, 82% do total, acredita 
que é necessário fazer 
algum esforço para ga-
rantir a aposentadoria das 
gerações futuras. A maior 
parte, contudo, 58% do 
total, diz que aceita que as 
regras mudem desde que 
isso crie um ambiente de 
taxas de juros mais baixas, 
menor inflação e mais 
emprego. Outros 37% não 
aceitam novas regras nem 
mesmo sob as condições 
acima.

Reforma da Previdência 
é aprovada por 44% da 
população, diz pesquisa

Reprodução
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A Câmara Municipal ava-
lia a possibilidade de im-
plantação da categoria Táxi 
Premium Luxo no municí-
pio. O projeto apresentado 
pelo vereador João Dárcio 
(Podemos) prevê a criação 
de 500 novos alvarás para 
esta nova modalidade. Em 
contrapartida, a Comissão 
de Desenvolvimento Urba-
no daquela Casa de Leis, 
presidida pelo vereador 
Laércio Sandes (DEM), en-
tende que é preciso avaliar 
com prudência a proposta. 

“A cidade de Guarulhos 
tem a excelente opor-
tunidade de apresentar 
ao país, um modelo de 
serviço voltado a um 
público diferenciado, ainda 
não disponível, visto que, 
em termos comparativos a 
atuação dos profi ssionais, 
o perfi l organizacional e 
operacional ora proposto, 
é pioneiro e diverge de 
tudo que se encontra em 
execução no país”, explicou 
João Dárcio.

Caso seja aprovado pelo 

parlamento, este modelo 
de transporte será classi-
fi cado como táxi de alto 
de padrão e seus veículos 
precisam ter cor predomi-
nante preta, automáticos e 
blindados. 

“Considerando que 
Guarulhos é estrategica-
mente localizada entre os 
principais centros econômi-
cos do país (...) bem como 
possui diversas empresas 
multinacionais instaladas 
no munícipio e ainda conta 
com uma rede hoteleira 
ampla a qual se encontra 
em expansão”, justifi cou.

De acordo com o texto 
do projeto, a tarifa a ser 
cobrada pelo serviço será 
de 50% acima da que 
é praticada pelos táxis 
comuns. A tabela praticada 
atualmente tem os seguin-
tes valores; Bandeira: R$ 
5,35, Quilômetro rodado 
(Bandeira 1): R$ 3,42, Quilô-
metro rodado (Bandeira 2): 
R$ 4,45 e Valor único por 
transporte de volumes: R$ 
1,84.  (A.B.)

Câmara analisa projeto que prevê 
criação do Táxi Premium Luxo

Antônio Boaventura

Está nas mãos da Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa (CJLP) 
o futuro da proposta de rees-
truturação administrativa da 
Câmara Municipal proposta 
vereador e presidente da 
Casa de Leis, Professor Jesus 
(sem partido). O veto do pre-
feito Guti (PSB) ao projeto se 
encontra no Legislativo para 
avaliação dos parlamentares.

Jesus afi rmou que as mu-
danças designadas por meio 
do projeto aprovado pelos 
parlamentares, com exceção 
da vereadora Janete Pietá 
(PT), deve causar um impacto 
aproximado de R$ 7 milhões 
e não de R$ 10 milhões. 

“As pessoas falam que terá 
um impacto de R$ 10 milhões. 
Onde está isto? Quero enten-
der isso no projeto. Não tem 
isso no nosso projeto. São 75 
vagas de cargo efetivo com 
concurso. Nós precisamos. 
Eu como gestor preciso ver o 
que está faltando nos depar-

tamentos”, enfatizou.
O presidente entende que 

a reformulação no quadro 
organizacional é necessário 
por conta do baixo número 
de funcionários em alguns 
departamentos, da reposição 
em função da aposentadoria 
de servidores e dos 38 que 
tiveram de deixar seus cargos 
por determinação judicial.

“A Câmara Municipal tem 

muitos funcionários antigos. 
Nesse semestre temos cinco 
pessoas que irão sair por 
que estão aposentados. E 
temos o problema com os 38 
funcionários. Essa reestrutu-
ração já vem sendo discutida 
a pelo menos três ou quatro 
meses. Além de vereador 
eu também sou gestor”, 
declarou.

Dentro do processo de 

reestruturação administrativa 
proposto pela Mesa Diretora, 
a Câmara criou a diretoria de 
Políticas Públicas. Segundo o 
presidente daquela Casa de 
Leis, esta iniciativa tem como 
objetivo aproximar a popula-
ção das atividades realizadas 
pelo legislativo, além de en-
xergar nela a possibilidade de 
ampliação de seus serviços à 
sociedade.

Guti veta a reestruturação da Câmara
e decisão está nas mãos de comissão
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A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos, por 
meio da Patrulha Maria da 
Penha, prendeu em fl agran-
te por descumprimento de 
medida protetiva, o fi scal 
J.R.F de 33 anos. O fl agrante 
aconteceu em frente ao 
trabalho da vítima, no bairro 
do Taboão.

Vários boletins de ocorrên-
cia por ameaças e agres-
sões já tinham sido registra-
dos pela ex-companheira do 
fi scal, que teve um fi lho com 
o agressor em um relaciona-
mento que durou dois anos, 
sendo que está separada há 
nove anos. Nesse período 
teve sua residência pichada 
e foi agredida e ameaçada 
na rua e no trabalho. A vítima 
tinha respaldo da medida 
protetiva desde 19 de abril 
deste ano e o autor a infrin-
giu ao se aproximar dela.

Uma equipe da Patrulha 
Maria da Penha compareceu 
ao local e deteve o acusado, 
encaminhando-o ao 7º Dis-
trito Policial, no Jardim São 
João, para que a autoridade 

policial lavrasse o Boletim de 
Ocorrência e, em seguida, 
o detido foi conduzido ao 1° 
Distrito Policial para aguardar 
a audiência de custódia.

O objetivo da Patrulha 
Maria da Penha é assegurar 
o acompanhamento e o 
atendimento das mulheres 
vítimas de violência domés-
tica e familiar, fi scalizando as 
medidas protetivas determi-
nadas judicialmente. Desde 
o início dos trabalhos,em 
agosto de 2018, a Patrulha 
já realizou cerca de 1.200 
visitas monitoradas. Neste 
ano, até o momento, foram 
realizadas cinco prisões por 
fl agrante descumprimento 
da medida protetiva, uma 
prisão por agressão, e seis 
vítimas foram encaminhadas 
por segurança para fora da 
cidade. Atualmente, a guar-
nição faz o acompanhamen-
to de 18 vítimas amparadas 
por essa legislação.

Serviço: A Patrulha Maria 
da Penha atende na Praça 
Antonio Nader, s/nº - Gopoú-
va. Telefone 2087-3013.

Patrulha Maria da Penha prende 
agressor na região do Taboão

Antônio Boaventura

Com orçamento superior 
a R$ 1 bilhão para suprir as 
necessidades do serviço 
de saúde para o próximo 
ano, a prefeitura, que tinha 
como aposta a implanta-
ção do serviço móvel de 
atendimento por meio das 
“Carretas da Saúde”, para 
reduzir o tempo de espera 
e a longa fi la de pacien-
tes que aguardam por 
diversos tipos de exame 
na rede pública, afi rma que 
o projeto depende de teto 
orçamentário. 

Há sete meses, a secretá-
ria de Saúde, Ana Kantzos, 
ressaltou que a fi la de 
espera para a realização do 
exame de ultrassonografi a 
no município era de 50 mil 
pedidos na rede pública. 
Ela também revelou que 
existem solicitações que 
aguardam uma resposta 
desde 2005. Com a implan-
tação deste novo serviço, 
Ana entende que é possí-

vel resolver o problema em 
60 dias. 

“Nós estamos pegando a 
nossa fi la de espera hoje e 
transformamos em número 
de exame. A carreta tem 
capacidade de fazer 23 mil 
exames por mês. Teorica-
mente, em dois meses eu 
resolvo o problema da fi la”, 
disse.

Ela destacou que com 

a redução do período de 
espera é possível reorgani-
zar este serviço e concluir 
as solicitações com prazo 
menor do que o praticado 
atualmente. “O município 
tem uma capacidade de 
realizar esses exames insta-
lados em sua rede. Estamos 
reformulando até os nossos 
processos para licitação”, 
justifi cou.

O custo mensal  da Carre-
ta da Saúde é de aproxima-
damente R$ 3 milhões. “O 
processo de licitação já está 
pronto em minha mesa, mas 
só que preciso de um teto 
orçamentário. Eu teria que 
fazer uma compra por cre-
denciamento. A carreta tem 
um valor alto e as emendas 
não contemplaria o custeio”, 
observou a secretária.

Proposta para implantação da Carreta 
da Saúde na cidade continua indefinida
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com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO
SUV CITROËN C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

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

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

No trânsito, dê sentido à vida.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio JUNHO CACTUS SHINE 246 x 140mm.pdf   1   07/06/19   18:25

Ulisses Carvalho 

O Varejão do Parque 
Cecap, localizado na avenida 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves, n° 2236, foi 
fechado após apresentar 
risco de queda da estru-
tura, segundo informação 
confirmada pela prefeitura. 
No local, além da tradicional 
feira realizada aos sábados, 
também era utilizado para a 
parte de vistorias e lacração 
do Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP). 

“A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano informa 
que o local foi interditado por 
tempo indeterminado devido 
risco de colapso da estrutura 
de cobertura”. Nas redes 
sociais, em grupos ligados ao 
bairro Parque Cecap, existem 
comunicados alertando que 
nos próximos dois meses a 
feira de sábado irá ocorrer na 
rua Professora Maria Del Pilar 
Munhoz Bononato, localizada 
atrás dos condomínios Para-

ná e Rio Grande do Sul. 
O HOJE ao local na tarde 

desta segunda-feira (17), às 
16h30, e encontrou a área 
totalmente interditada sem 
nenhum funcionário ligado 
a prefeitura trabalhando no 
reparo do Varejão, apenas 
cinco cartazes no portão 
principal informam sobre a 
interdição do local. 

O espaço foi fechado no 
dia 10 deste mês, de acordo 

com a prefeitura, que não 
informou o gasto e o tempo 
aproximado da obra. Em 
nota, o Detran.SP informou 
que parte dos serviços estão 
ocorrendo no bairro do 
Jardim São Geraldo, e que o 
espaço do Varejão, cedido 
pela prefeitura passa por 
obras de readequação. 

“O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) informa que o 

serviço de lacração ocorre 
provisoriamente na rua En-
genheiro Albert Leimer, 699, 
Parque Industrial do Jardim 
São Geraldo. Já os serviços 
de revistorias e vistorias se-
mestrais de transportes esco-
lares estão sendo realizados 
na Alameda das Acácias, 
s/n, Parque Cecap. Os dois 
locais atendem os cidadãos 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h”.

Varejão do Parque Cecap é fechado 
após o risco de queda da estrutura 
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A Guarda Civil Municipal 

(GCM) de Guarulhos de-
senvolveu mais uma Ope-
ração Bairro Seguro na 
região do Pimentas, que 
culminou com a apreensão 
de 350 litros de produtos 
químicos, que aparenta-
vam ser de gasolina e, 
provavelmente, resultado 
de furto, no Jardim Santo 
Afonso.

Uma equipe da Inspe-
toria de Patrulhamento 
Tático – ROMU localizou 
o produto armazenado 
em galões na margem de 
um córrego na avenida 
Recife. Todo material foi 
encaminhado ao 4º Distrito 
Policial, no Parque Alvo-
rada, onde foi registrado 
Boletim de Ocorrência 
sobre localização e apre-
ensão de objeto de autoria 
desconhecida.

Segundo o comandante 
da GCM, Messias Pires de 
Carvalho, é importante sa-
lientar que de acordo com 

a lei 8176/91, é crime ad-
quirir, distribuir e revender 
derivados de petróleo em 
desacordo com as normas.  
É um crime contra a ordem 
econômica, com pena de 
um a cinco anos de deten-
ção. “A ação foi considera-
da um duro golpe contra 
o comércio clandestino de 
combustíveis que existe na 
região, conhecido popular-
mente como Petrobalde”, 
salientou o comandante.

A Operação Bairro 
Seguro tem por finalidade 
intensificar o patrulhamen-
to nos equipamentos pú-
blicos (escolas, unidades 
de saúde e administrativas, 
parques, praças, etc.) 
visando coibir qualquer 
conduta ilícita flagrada.

Serviço: A Central de 
Atendimento da Guarda 
Civil Municipal atende 
chamados 24 horas por 
dia, ininterruptamente, 
pelos telefones: 153 e 
2475-9444.

GCM apreende combustível 
durante Operação Bairro 
Seguro no Pimentas
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O viaduto da Marginal 
Tietê que dá acesso à 
Rodovia Presidente Dutra 
foi reaberto na tarde desta 
segunda-feira, 17, pelo 

prefeito Bruno Covas. A via 
estava interditada desde o 
dia 23 de janeiro, quando foi 
constatado o rompimento de 
uma viga.

O valor estimado da inter-
venção é de R$ 7 milhões 
- custeados pela Prefeitura. 
“A previsão inicial era de 
que ela fosse entregue no 

próximo dia 25. Mas hoje 
pela manhã foram entregues 
os últimos cálculos que 
nos deram tranquilidade e 
confi ança sufi cientes para 

devolver a ponte para a 
população de São Paulo”, 
disse Covas.

Segundo o prefeito, as 
obras no local continuam, 
mas com a ponte liberada 
para o trânsito de veículos. O 
trânsito foi liberado no local 
às 16h10 desta segunda-feira. 

Quando questionado sobre 
os gastos com a obra, Covas 
disse que a Prefeitura pagou 
a obra emergencialmente e 
que vão avaliar se passa-
rão os custos ao governo 
federal, já que a estrutura 
pertence ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT).

“Vamos encaminhar toda a 
documentação à Procurado-
ria Geral do Município para 
ver se é o caso de cobrar 
o governo federal ou não. 
Ainda há um limbo jurídico 
sobre a propriedade desta 
ponte”, disse.

Na última sexta-feira (14), 

o Ministério Público Federal 
(MPF) em Guarulhos pediu 
formalmente à Prefeitura de 
São Paulo que determinasse 
a data em que a ponte seria 
liberada.

Por dia, cerca de 50 mil 
veículos passam por esse lo-
cal, em um fl uxo com intensa 
participação de caminhões. 
A alça é um dos acessos 
da capital para o Aeroporto 
Internacional de Cumbica, 
em Guarulhos, na Grande 
São Paulo.

Segundo Covas, a prefeitu-
ra continua avaliando demais 
pontes e viadutos da cidade. 
“Dezesseis laudos já foram 
entregues, a gente espera 
em 30 dias disponibilizar es-
ses laudos, já sabendo que 
obras vamos fazer, outros 
2 laudos serão entregues 
em agosto, e amanhã sai 
uma licitação para outras 
17 pontes e viadutos terem 
laudos”, disse.

Interditado desde janeiro, acesso da 
Marginal Tietê à Via Dutra é reaberto
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Parada LGBT de SP terá 19 trios e espera 
público de mais de 3 milhões de pessoas

A organização da Parada do 
Orgulho LGBT de São Paulo 
espera um público de mais 
de 3 milhões de pessoas para 
a 23ª edição do evento, que 
acontece neste domingo (23) 
na capital. Serão 19 trios elétri-
cos, um a mais que o ano pas-
sado, com atrações como a 
ex-Spice Girl Mel C, Iza, Luisa 
Sonza, Gloria Groove, Aretuza 
Love, Lexa, Mc Pocahontas e 
outros.

Este ano, a parada terá 
como tema os 50 anos de 
Stonewall – série de mani-
festações de membros da 
comunidade LGBT contra uma 
invasão da polícia de Nova 
York ao bar Stonewall Inn. A 
rebelião ocorreu nas primeiras 
horas da manhã de 28 de 
junho de 1969.

“A ideia é que a gente 
coloque essa história na rua, 
resgatando as nossas lutas. 
A gente teve uma vitória 
importante com a criminaliza-

ção da homofobia pelo STF 
[Supremo Tribunal Federal], 
mas existem outros desafi os”, 
afi rmou a presidente da Asso-
ciação da Parada do Orgulho 
LGBT, Cláudia Regina. “Não 
adianta criminalizar se não 
tem uma política de seguran-
ça e saúde para a comuni-
dade.”

O prefeito Bruno Covas 
(PSDB) também lembrou 
o episódio envolvendo o 
comercial do Banco do Brasil 
que foi barrado pelo governo 
federal para falar sobre 
respeito à diversidade. “A 
prefeitura participa da parada 

porque é uma obrigação do 
poder público não apenas 
proteger a nossa diversidade, 
mas também celebrar nossa 
diversidade. Nada mais atual 
que relembrar 50 anos de 
Stonewall. Exemplo de força, 
luta de direitos e respeito, 
num ano em que a gente vê 
diretor de banco ser demitido 
porque contrata atores da 
comunidade LGBTI”, disse.

Neste ano, a Prefeitura de 
São Paulo investiu R$ 1,8 
milhão em apoio ao evento. 
Outras empresas também são 
patrocinadoras.

“Embora não seja um even-

to da prefeitura, a parada é 
um evento da cidade de São 
Paulo. A cidade se orgulha 
da sua parada e a prefeitura 
colabora no que for possível. 
É uma questão estratégica na 
gestação de emprego e ren-
da na cidade. Ano passado, 
trouxe um impacto econômico 
estimado em R$288 milhões”, 
disse Covas.

De acordo com o prefeito, o 
efetivo de segurança para o 
evento será o mesmo do ano 
passado, com 60 viaturas e 
300 homens da GCM, além 
de 80 bombeiros civis e 540 
seguranças privados.
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Evento terá início a partir das 12h deste domingo
A partir das 12h, os trios 

percorrerão a Avenida 
Paulista (saindo do Masp) 
com direção à Rua da 
Consolação. O último trio 
deve chegar ao destino fi -

nal às 18h. A Avenida Pau-
lista fi cará bloqueada para 
carros a partir das 8h e a li-
beração da via acontecerá 
após a limpeza no domin-
go. Já a Rua da Consola-

ção fi cará bloqueada para 
carros das 12h às 19h.

A madrinha desta edição 
é Fernanda Lima e a apre-
sentadora ofi cial é a drag 
queen Tchaka.
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Bandidos roubam carros, 
celulares e relógios em 
assalto ao CEO Macedo 

Ulisses Carvalho 

Dois bandidos que es-
tariam armados renderam 
toda a equipe de funcioná-
rios do Centro de Especia-
lidades Odontológicas do 
Macedo, localizado na rua 
Michael Andreas Kratz, s/n, 
e roubaram dois veículos 
de modelos Volkswagen 
Up! ano 2015 e um Kia Soul, 
além de celulares, relógios 
e bolsas, segundo informa-
ção de um funcionário que 
preferiu não se identifi car 
em entrevista ao HOJE. 

O assalto teria ocorrido 
às 19h30 de sexta-feira (14). 
Nenhum equipamento da 
unidade foi levado. A infor-
mação foi confi rmada por 
nota pela Secretaria Munici-
pal de Saúde. O boletim de 

ocorrência foi lavrado no 1° 
Distrito Policial. 

Esse seria o segundo 
roubo em menos de um 
mês. A reportagem compa-
receu à unidade na tarde 
desta segunda-feira (17). 
Uma viatura da Guarda Civil 
Municipal (GCM) estava no 
local por volta das 16h30. 
A secretaria alegou que o 
local não possui câmeras 
de monitoramento porque 
nunca houve casos desse 
tipo no local. 

“Nunca havia acontecido 
este tipo de ocorrência 
no CEO Macedo. Diante 
desses dois registros, além 
das rondas efetuadas pela 
Guarda Civil Municipal, a 
Secretaria de Saúde estuda 
a adoção de novas medidas 

para aumentar a segurança 
no local”, informou em nota. 
Os dois veículos roubados 
foram abandonados na rua 
Lourdes Lopes Sanches, no 
Parque Cecap. 

Segundo o funcionário, 
após os bandidos largarem 
os dois carros, no mesmo 
bairro houve um roubo 
de um veículo de modelo 
Ford Ka, que teria sido 
abandonado na madrugada 
de sábado (15), na Estrada 
Água Chata, porém, até o 
momento, nenhum suspeito 
foi preso. 

A Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP) foi questionada 
sobre o caso, porém, não 
houve resposta até a con-
clusão desta edição. 

11 2662-1713
11 97504-9170

R. Visconde de Parnaíba, 2727
Prox. ao metrô Bresser/Mooca
www.ebramec.edu.br 

Sobre a instituição:

Acupuntura
Formação e Pós-graduação

AGOSTO 2019

Ganhe um
livro
ao se
matrícular!
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O suspeito de assas-
sinar tio e sobrinho 
feirantes no Jardim 
Rosa de França, José 
Campos Apolinário, 44, 
teve decretada a prisão 
temporária de 30 dias, 
de acordo com a Polícia 
Civil, e foi enviado para 
a carceragem do 1° Dis-
trito Policial, na região 
central. 

Segundo a polícia, 
Apolinário teria confes-
sado que participou do 
crime, porém, afi rmou 
que não teria atirado 

contra os feirantes 
Luciano Fagundes, 32 e 
Rodrigo Fagundes, 22. 
O Setor de Homicídios 
e Proteção à Pessoa 
de Guarulhos (SHPP), 
responsável pelas inves-
tigações, continua atrás 
de pistas para localizar 
os outros dois suspei-
tos de participarem do 
crime. 

Na sexta-feira (14), 
policiais militares do 
31° Batalhão, após 
receberem denúncia, 
prenderam Apolinário 

que estaria escondido 
na casa da mãe dele, no 
Jardim Presidente Dutra. 
Posteriormente, ele foi 
encaminhado para a 
Delegacia Seccional de 
Guarulhos, onde prestou 
depoimento. O crime 
ocorreu na quarta-feira 
(12), às 14h, na rua Esther 
Cabral Pagnoncelli, 
quando os dois feirantes 
teriam entrado em luta 
corporal com os suspei-
tos e foram baleados em 
frente a própria barraca 
de verduras. (U.C.)

Suspeito de assassinar feirantes 
tem prisão temporária decretada 
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Prefeitura adquire novos equipamentos 
para a gestão de resíduos na cidade

A cidade acaba de receber 
equipamento para reforçar a 
gestão de resíduos sólidos. 
Através de fi nanciamento jun-
to ao Fundo Socioambiental 
da Caixa Econômica Federal, 
a Prefeitura adquiriu seis 
caçambas tipo “roll on/o� ”, 
uma balança rodoviária e uma 
unidade móvel com toldo. No 
pacote, também foram dis-
ponibilizados 95 mil folhetos 
para ações de comunicação.

De acordo com a Secreta-
ria de Serviços Públicos, as 
caçambas serão utilizadas 
nos pontos de Entrega Volun-
tária (PEV) para acondicionar 

resíduos de pouco peso e 
grande volume, como resí-
duos de madeira.  A balança 
rodoviária, instalada na Área 
de Transbordo e Triagem 
(ATT) no bairro Sadokim, será 
utilizada para o controle dos 
veículos de transporte de ma-
teriais que transitam no local. 
Já a unidade móvel é um ve-
ículo tipo van que possui um 
toldo automotivo para ações 
de educação ambiental e mo-
bilização social.  Os folhetos 
serão utilizados para explicar 
à comunidade as ações de 
coleta seletiva desenvolvidas 
na cidade. 

[ bloco de notas ]

O auditório da Secretaria 
de Justiça abriu suas para 
a palestra “A Importância 
do Desenvolvimento: Des-
construindo Mitos Ambien-
tais”, com o biólogo Fábio 
Vieira, conhecido como 
Babi. Foram abordadas 
questões ambientais, com 
foco no desenvolvimento 
urbano, seus impactos, 
soluções e problemas, 
com dados e enfoques 
mundial, nacional e local.

O encontro tratou ainda 
de temas como ética e 
racismo ambiental, ambos 

ligados diretamente à de-
sigualdade social. Exemplo 
disso são pesquisas que 
mostram que locais que 
abrigam negros e pobres 
são mais degradados, 
pois não contam com os 
mesmo recursos do Poder 
Público. Tratou também da 
diferença entre natureza e 
meio ambiente, bem como 
da necessidade de equilí-
brio entre a natureza e as 
áreas de política, ciência, 
comércio, agricultura, 
pecuária e o próprio meio 
ambiente.

Prefeitura promove palestra sobre 
meio ambiente e aquecimento global

Comemoração do Dia Mundial do 
Meio Ambiente segue na semana

A agenda em comemo-
ração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente celebrado 
em 5 de junho, continua 
repleta de atividades. A 
programação para esta 
semana acontece entre os 
dias 17 e 20, em diversos 
locais e horários, sempre 
com participação livre e 
gratuita. Já na segunda-
-feira, às 14h, começa no 
Adamastor exposição fo-
tográfi ca em  homenagem 
póstuma a Ramón Dueñas, 
amante de pássaros, 
fotógrafo e ex-servidor 
da Secretaria de Meio 
Ambiente, responsável por 
descobrir a ocorrência de 
diversas espécies de aves 
no território guarulhense.

E quem estiver pelo Ada-
mastor nesta segunda-feira, 
além de conhecer o traba-
lho de Dueñas, vai poder 
escolher entre diversas ati-
vidades, todas começando 
também às 14h, dentre elas 
participar de ofi cinas sobre 
escorpiões, perigos do uso 
do cerol e linha chilena, 
e outros temas, conhecer 
um jardim vertical de ervas 
medicinais e objetos feitos 
com aproveitamento de 
resíduos, saber mais sobre 
o trabalho realizado pelos 
zoológicos para a conser-
vação da biodiversidade, 
conferir apresentação de 
dança circular e ainda a 
premiação do 15º Selo Am-
biental de Guarulhos.

Divulgação

O instituto Educacio-
nal Cidadania e Esporte 
(IECE), que presta uma 
série de serviços à popu-
lação no Parque Mikail, 
recebeu a doação de 
quase 300 kg de alimen-
tos da empresa Projinox, 
fabricante de artefatos em 
aço inoxidável localizada 
no Pimentas, como prêmio 
de ONG vencedora na 
votação promovida pela 
empresária Keiko Na-
beshima no mês de abril. 
A iniciativa faz parte do 
evento que elegerá em ju-
lho, no Teatro Adamastor, 
as instituições que mais 
contribuem com Guaru-
lhos. A doação ocorreu na 
segunda-feira, 10 de junho, 
e será destinada às famí-

lias carentes da região. 
Os alimentos foram 

arrecadados pelos funcio-
nários da Projinox em uma 
campanha intitulada como 
Mês Solidário. A ação 
teve o objetivo de unir os 
colaboradores por meio 
de uma disputa saudável 
para revelar qual grupo 
conseguiria angariar mais 
mantimentos. A Projinox 
participa como patroci-
nadora do evento “ONGs 
que fi zeram a diferença 
em Guarulhos” e, ao lado 
de outras indústrias situa-
das na cidade, fará parte 
da comissão que defi nirá 
as instituições sem fi ns 
lucrativos que promovem 
trabalhos diferenciados na 
cidade.

Instituto no Mikail recebe doação 
de 300 kg de alimentos da Projinox

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

[ transparência ]

HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBEIRÃO 
PRETO LTDA-EPP
Prestação de serviço de publicidade.
VALOR: R$ 4.390.382,47

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – 
CIEE
Pagamento de bolsa- auxilio.
VALOR: R$ 857.659,73

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA.
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 304.369,00

COMERCIAL GORDES EIRELI EPP
Aquisição de mini bolo e pão tipo bisnaguinha.
VALOR: R$ 176.869,26

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
Fornecimento de espessante para alimentos e 
fibra alimentar.
VALOR: R$ 50.367,46

GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA.
Fornecimento de Salbutamol.
VALOR: R$ 45.600,00

DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO 
E ACESSO LTDA.
Serviço de manutenção preventiva, corretiva e re-
manejamento de equipamentos relógios de ponto 
da marca Dimep.
VALOR: R$ 25.800,00

FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
Aquisição de file de polaca e cação congelado.
VALOR: R$ 21.756,00

EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA ME
Fornecimento de colar cervical e máscara facial.
VALOR: R$ 19.824,30

CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA.
Carnes congeladas
VALOR: R$ 16.947,50

CATIA CRISTINA GONÇALVEZ ESTEVES DE OLI-
VEIRA EPP
Kit de material de apoio
VALOR: R$ 16.800,00

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 15.216,48

BARRA DO TURV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI
Fornecimento de alimentos
VALOR: R$ 12.261,80

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado nos dias 07 e 10 de junho de 
2019
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A Campanha do Agasalho 
2019 de Guarulhos “Um 
gol de placa contra o frio” 
arrecadou no último sábado 
(15) dois caminhões cheios 
de roupas e sapatos entre os 
4.680 apartamentos do Con-
junto Habitacional Zezinho 
Magalhães Prado, no Parque 
Cecap. O prefeito Guti sau-
dou os 100 atiradores do Tiro 
de Guerra (TG) que recolhe-
ram as doações de porta em 
porta, durante um café da 
manhã, o qual antecedeu a 
ação e foi preparado pela 
equipe do Fundo Social de 
Solidariedade, com produtos 
doados pelo Barbosa Su-
permercados e pela Padaria 
Nova Guarulhos.

O prefeito ressaltou a 
parceria do Exército Brasileiro 
na Campanha do Agasalho. 
“Para a gente é um orgulho, 
um privilégio, ter um Tiro de 
Guerra como o de vocês: 
atuante e trabalhador. E 
sempre que o município 
precisa, vocês nos auxiliam”, 
agradeceu Guti.

Segundo a presidente do 
Fundo Social, Elen Farias, a 
ação foi um sucesso. Já o 
subcomandante do TG, Fa-
biano Benevides, destacou o 
papel dos atiradores na ação. 
“É um trabalho voluntário que 
ajuda a levar um pouco de 
calor aos que passam frio,” 
disse Benevides.

Comandada pelo subtenen-
te Benevides e pelo sargento 

Joaquim dos Santos Andra-
de, a tropa se dividiu em 
grupos subindo e descendo 
as escadarias dos 62 blocos, 
dos dez condomínios, com 
sacos de doações. 

A população pode contri-
buir com doações de roupas 
(femininas, masculinas, de 
crianças e de bebês), sapatos 
e cobertores até o dia 27 de 
agosto. Postos de arrecada-

ção foram espalhados por 
toda a cidade como shopping 
centers, comércio, rede de 
supermercados, secreta-
rias municipais, Corpo de 
Bombeiro, todas as escolas 
municipais e demais pontos 
que possuam caixas coleto-
ras identifi cadas com o cartaz 
da campanha. Esses pontos 
principais estão no link: 
https://bit.ly/2QxEanq

Doações do Cecap para a Campanha do 
Agasalho lotam 2 caminhões com roupas
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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

A Inspetoria de Patrulha-
mento de Trânsito – GTRAN 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos, recu-
perou na região do Parque 
Cecap, um veículo semi-
-reboque (carreta), de cerca 
de R$ 80 mil e sua carga 
avaliada em R$ 136,5 mil.

A equipe do GTRAN 
efetuava o patrulhamento 
de fi scalização de trânsito 
na região do Parque Cecap, 
quando avistou o veículo 
estacionado que chamou 
a atenção, ao verifi carem a 
placa do veículo, constata-
ram tratar-se de produto de 
roubo na cidade de Jacareí, 
no início deste mês, tendo o 
motorista fi cado em cárcere 
privado por oito horas com 
os meliantes.

De posse das informações 
e dados da ocorrência, a 
autoridade de plantão foi 
cientifi cada, determinando 
a preservação do local dos 
fatos, que após a perícia 
técnica foi liberado. Dessa 
forma, a carreta e sua carga 
foram conduzidas ao 7º 
Distrito Policial, onde foi 

lavrado o boletim de ocor-
rência .

O comandante da Guarda 
Civil Municipal, Messias 
Pires de Carvalho, destaca 
que a corporação é treinada 
para atender a população 
em todos os aspectos, 
buscando sempre o melhor. 
“O GTRAN é a nossa ins-
petoria especializada mais 
antiga, servindo de modelo 
e inspiração para outras 
inspetorias, pelo trabalho e 
dedicação dos profi ssionais, 
que fazem a fi scalização 
de trânsito  e o trabalho 
da Guarda Civil Municipal”, 
ressalta o comandante.

O prefeito Guti parabeni-
zou o trabalho da Guarda e 
o secretário de Segurança, 
Gilvan Passos, disse que 
a GCM a cada dia mostra 
mais compromisso com a 
segurança dos cidadãos 
guarulhenses.

Serviço: A Central de 
Atendimento da Guarda 
Civil Municipal atende 
chamados 24 horas por dia, 
ininterruptamente, pelos 
telefones 153 e 2475-9444.

Patrulhamento de Trânsito da GCM 
recupera carreta e carga roubada
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ACE-Guarulhos explica mudanças na análise 
de crédito diante do Cadastro Positivo

A fim de atender as 
obrigações impostas 
pela sanção da lei nº 
13.709/2018, que estabe-
lece o Cadastro Positivo 
em âmbito nacional, a 
Associação Comercial e 
Empresarial de Guarulhos 
informa seus associados 
que, desde o dia 20 de 
maio de 2019, aqueles 
que não compartilham 
informações compor-
tamentais com a Boa 
Vista SCPC e acessam 
os relatórios das famílias 
Empresarial e Define 
deixarão de enxergar a 
visão sintética dos blocos 
comportamentais.

A retirada da visão sin-
tética para esses clientes 
faz parte do conjunto 

de medidas necessárias 
para o atendimento da 
nova legislação.

“É importante a enti-
dade cumprir todas as 
exigências legais. A nova 
lei do Cadastro Positi-
vo exige a autorização 
expressa do consulta-
do para que os dados 
abertos sejam acessados. 
Caso nosso associado 
queira iniciar o processo 
de compartilhamento de 
dados, basta nos infor-
mar, entrando em contato 
com nossos canais de 
atendimento”, explica 
o presidente William 
Paneque.

Em caso de dúvidas, o 
associado pode usar o 
telefone 2137-9333.
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Uso da cadeirinha infantil motivou mais
de 4,6 mil multas no período de 3 anos

Num período de 3 anos 
e 4 meses, entre janeiro 
de 2019 e abril de 2019, 
4.615 autuações foram 
lavradas por irregula-
ridade no transporte 
de crianças, seja por 
ausência do uso do 
dispositivo de retenção, 
a chamada  cadeirinha, 
ou pelo uso incorreto do 
equipamento. Somente 
este ano, de janeiro a 
abril de 2019, foram mais 
de 400 autuações por 
tais motivos nos trechos 
de vias e rodovias que 
passam pelo território 
guarulhense.  

O levantamento foi 
feito pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) da Pre-
feitura de Guarulhos, em 
conjunto com as polícias 
Rodoviária Federal e 
Estadual.

Além da fiscalização 

permanente, o Depar-
tamento de Trânsito as 
SMTU, em conjunto com 
o Grupo de Segurança 
Viária, realiza periodica-
mente blitze educativas 
nas vias municipais e nas 
rodovias da cidade, para 
reforçar a obrigatorie-
dade do uso da cadeiri-
nha e do dispositivo de 
elevação exigido pelo 
Contran para crianças de 
até sete anos e meio de 
idade.

Para que a cadeirinha 
seja instalada correta-
mente, ela deve ser fi-
xada com o uso do cinto 
de segurança do próprio 
veículo. Há diversos 
modelos de dispositivos 
e cada um tem seu local 
apropriado para que o 
cinto seja passado. A 
seguir deve ser feira 
a fixação da criança à 
cadeirinha, com um cinto 

do próprio dispositivo.
Crianças de até um 

ano de idade devem ser 
transportadas no bebê 
conforto. De um a quatro 
anos, a criança deve ser 
transportada na cadeiri-
nha. Já dos quatro aos 
sete anos e meio, deve 
ser colocada no assento 
de elevação e presa pelo 
cinto do veículo. 

A partir dos sete anos e 
meio, a criança pode ser 
transportada somente 
com o cinto de seguran-
ça do veículo e, a partir 
dos dez anos de idade, 
pode ser transportada no 
banco dianteiro, sempre 
com o cinto de seguran-
ça.

Há também exceções: 
conforme a lei, essas 
regras não se aplicam 
aos veículos de transpor-
te coletivo, escolar, táxis 
e caminhões com peso 

acima de 3,5 tonela-
das.  Mas no caso dos 
veículos de transporte 
por aplicativos, o uso da 
cadeirinha é obrigatório.

Nos veículos tipo 
caminhonete (dotados 
somente de bancos dian-

teiros) a criança pode ser 
transportada no local do 
passageiro, mas é neces-
sário desativar o respec-
tivo airbag. Se o número 
de crianças com menos 
de 10 anos de idade for 
maior que a capacidade 

de lotação do banco 
traseiro do veículo, a 
criança de maior estatura 
pode ser transportada 
no banco dianteiro com 
a utilização do disposi-
tivo adequado para sua 
idade.

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Apartamento
Jardim Cumbica 

Sobrado
presidente Dutra 

Terreno
Bonsucesso

Apartamento 
Jd. Presidente Dutra

Apto Planejado
Cidade Jd. Cumbica

Casa Térrea
Cidade Serôdio 

Prox. Terminal São João, 
2 Dorm, sala, coz, 1wc, área 

de serviço
2 vagas cobertas.

Residencial: R$ 1.200,00
Cód.2150

Sobrado 
Parque Santos Dumont 

3 Dormitórios, sala, cozinha, 
2 banheiros, 1vaga 

descoberta 
R$1.000,00 
Cód.2139

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial 
composto por 3 salas e 

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

Cod.1608

Salão comercial
Jardim Ottawa

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

escola Maria Leda
R$ 1.500,00+IPTU

Cod.2088

Sobrado Inocoop 
RUA DAVID NASSER,400
Prox. comércios, ponto de 

ônibus, 2 Dorm, sala, coz, 1 
banheiro,  1 vaga coberta.

R$1.100,00+IPTU
Cód.458

Apartamento
Cidade Pq. Alvorada

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

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

(Financiamento)
Cód.2117

Apartamento
Água Chata

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

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

Financiamento)
Cod.2052

Casa de Condomínio
Lavras

42m2, 2Dormitorios, Sala,
Cozinha, 1banheiro, 1vg 

descoberta Lazer s/Piscina
R$115.000,00

Cód.2190

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

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

cozinha, 2wc, 2vgs 
R$380.000,00 (� nanc, 

permuta em apto menor 
valor)

cod.2080

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

Nova Carmela 
Oportunidade!

Excelentes Terrenos a partir
de 175m2, total infra estrutura 

Documentação 100% OK!
Consulte-nos!

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

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

Proposta)
cod.1666

43m2, Prox. Ponto de 
ônibus, Comércios Posto de 
Gasolina, Escola 2 Dorm, 
sala, coz, 1vaga. Apto todo 

Planejado R$950,00 (IPTU e 
Cond Incluso)

Cód.2195

Prox. Av. Papa João Paulo I
58m2, 2 Dorm, Sala, Cozinha

1 Vg Coberta, Lazer 
Completo. R$1.300,00 (IPTU 

e Cond Incluso)
Cód.217

58m2, Prox. a Base Aérea, 
2dorm, sala 2ambi , 

coz,  1vaga coberta, todo 
planejado  R$ 230.000,00 

(Financiamento)
Cod.2090

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

ampla, Coz planejada, 2wcs, 
2vgs. R$250.000,00 (estuda 

permuta em apto menor valor 
em Cumbica)

Cód.2125

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

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

Cod.168

Casa
Jardim Presidente Dutra

Prox. Av. Papa João Paulo I

2 Dormitórios, coz americana

R$750,00+IPTU

cód.2135
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[ horóscopo ]

Professor Peso Pesado

Gata em Fuga 2

Globo, 14h Here Comes The 
Boom. EUA. Comédia. Direção 
Frank Coraci. Com Charice, Salma 
Hayek. Scott Voss é um simples pro-
fessor de Biologia que tenta impedir 
que sua escola, para conter gastos, 
deixe de oferecer uma disciplina 
eletiva que considera importante. 
Sem saber o que fazer, ele decide 
se tornar um lutador de artes mar-
ciais mistas para tentar juntar uma 
boa quantidade de dinheiro.

SBT, 23h15 Cat Run 
2. EUA, 2014. Ação.
Direção: John Sto-
ckwell. Com Scott 
Mechlowicz, Alphon-
so MCAuley. Sol-
dados americanos 
contratam as lindas 
garotas de programa, 
Tatiana e Mina, para 
uma festa! Em plena 
balada elas se reve-
lam assassinas pro-

fissionais russas; infil-
tradas para viabilizar 
uma invasão à base 
militar dos EUA! O fra-
casso ao detê-las en-
volve um familiar da 
dupla de detetives 
particulares Julian e 
Anthony! Por isso eles 
entram com tudo nes-
sa nova e arriscada 
missão, onde o peri-
go domina a cena.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 33

AN
FEBREAMARELA

DRTTEID
SACRIFICIO

MODACEES
NORMALLEVI
GEMIRAN

BOTANICODOC
MINAIMPAR
EEUDARDO

ISISMAON
OCSIDASI

MATETEARZ
MANROCOMA
OTSNIAD

ARREPENDIDO

Matéria 
no interior
do pneu

Região
grega on-
de se situa

Atenas

Temas do
momento
no Twitter
(abrev.)

Ideal
emocional

do ser
humano

"Aposento"
de pre-

sidiários

Eliseu Vis-
conti, pin-
tor ítalo-
brasileiro

A "cidade
aberta" de
Rosselini

(Cin.)

Letra
sagrada
para os
maçons

Oferecidos
a uma ins-
tituição de
caridade

Extensão 
do arquivo
do Word
(Inform.)

Local de
extração
de metais

Deusa
egípcia da

família
(Mit.)

Nona
letra do
alfabeto
grego

Processo
de divisão
da célula
em duas

(?) voador,
forma

curiosa 
de nuvem

Assim, em
espanhol

Coloração
acetinada

e sem
brilho

O fogo que
arde sem

se ver
(Lit.)

(?)
mecânico,
invento de
Jacquard

"(?) Ma-
ria", livro
de Márcio

Souza

Letra da
roupa do

Robin (HQ)

Agência 
substituída
pela Abin
em 1999

(?)-pro-
nóbis,
cacto 

comestível

Condição 
do

católico,
ao confes-
sar seus
pecados
ao padre

(?) house,
estilo de
música

eletrônica

Inigua-
lável

(?) tran-
quilizante,

projétil
usado na
captura
de feras

Corriqueiro
Jardim (?),
instituição
fundada

no Rio de
Janeiro por
D. João VI

(1808)

Talento
natural

Restante

Interjeição
de asco
Tribo de
Israel

Planeta explorado 
pelo robô Curiosity 
Navio do
séc. XV

Fúria;
raiva

Esporte
regulamentado no
Brasil pela CBDA
52, em romanos

Peça que sofre o
xeque-mate, na

partida de xadrez

(?) retumbante: a voz
do povo,
no Hino
Nacional

Cantor 
baiano de reggae cujas
letras denunciam as

desigualdades sociais

Doença 
erradicada
no Rio de
Janeiro no
início do

século XX

Imolação

Enfeitam
Estado

vegetativo
(Patol.)

3/así — mad — sni. 4/acid — iota — ísis — levi. 5/ática. 6/mitose.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lara não deixa 
Rita falar com Filipe. 
Anjinha convence 
Marco a aceitar jantar 
com Cléber. Lígia teme 
que Filipe ainda esteja 
envolvido com Rita. 
Carla culpa Tadeu pelo 
resultado da audiência. 
Anjinha acerta os 
detalhes do jantar com 
Marco. Rita e Tadeu 
se preocupam com o 
sumiço de Isaura. Filipe 
pensa em Rita. 

Órfãos da Terra
Paul ameaça Camila. 

Almeidinha revela 
por que Helena quis 
denunciar Elias. Helena 
expulsa Dalila/Basma 
de seu quarto. Davi se 
declara para Cibele. 
Paul incentiva Fauze a 
ficar com Santinha. Paul 
convida Miguel para 
ir ao cassino. Cibele e 
Benjamin explicam para 
Bruno por que descon-
fiam de Dalila/Basma. 
Rania questiona Missa-
de sobre Elias. Bruno e 
Marie se beijam. Dalila/
Basma beija Jamil. 

Verão 90
João garante a 

Magaiver que falará 
com Giovanna para 
acompanhá-lo na dele-

gacia. Mercedes avisa a 
Murilo que Figueirinha 
falhou. Jerônimo perde 
na mesa de jogo. Manu 
e João constatam que 
Morvan não fez um 
bom serviço. João 
convence Manu a 
deixar que Morvan faça 
a reparação. Murilo 
conta a Jerônimo que 
Mercedes tentou elimi-
nar Magaiver. Jerônimo 
persegue Magaiver.

A Dona do Pedaço
Cosme acerta 

os detalhes com 
Chiclete. Fabiana 
incentiva Vivi a usar 
roupas ousadas. 
Amadeu cuida de 
Gilda. Márcio tenta se 
reconciliar com Silvia. 
Maria da Paz pergun-
ta por Amadeu para 
Márcio. Ademir sente 
uma forte dor no 
peito. Evelina decide 
ir para São Paulo 
com Chiclete. Camilo 
e Vivi descobrem 
que Fabiana tentou 
colocar um contra o 
outro. 

Jezabel
Queila em pro-

fundo sofrimento, 
chorando muito, fala 
com o filho morto. 
Hanniball na sala 
do trono diante de 
Acabe e Jezabel, diz 
que vai partir com 
Adad para Sarepta. 

Jezabel ordena que 
não falhe e traga 
Elias vivo. 

As Aventuras 
de Poliana

Luca chega a casa 
de Mirela para o jantar 
de oficialização do na-
moro. Fernanda entra 
no Clubinho para bus-
car Lorena, e escuta as 
crianças falando sobre 
o coquetel. Sophie e Iuri 
vão jantar com Marcelo 
e Luisa. Luigi pede aos 
pais mais informações 
sobre o Campo de Fé-
rias da O11O. Chegam 
mais convidados para o 
jantar na casa de Dona 
Branca, e  Mirela é sur-
preendida.

 Minha Vida
Efsun vê Ismail 

com uma mulher e 
vai tirar satisfações. 
Mehmet vai até a 
casa de Hasret e 
pede para conver-
sar. Sultan diz que 
não irá contar nada 
sobre Yussuf para 
a polícia, a menos 
que Mucella faça 
algo a ela.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.

virgem

O lazer lhe dará 
uma oportunidade de 
realização pessoal. A 
amizade está em des-
taque! Você vai achar 
fácil encontrar um 
bom equilíbrio entre 
atividade e repouso e 
isso vai ser bom para 
o seu bem-estar.

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 preo-
cupações diárias pesa 
muito sobre você e 
este é o momento para 
praticar um esporte.

O seu otimismo 
crescente faz você 
olhar o lado positivo. 
Festas estão no 
horizonte. Você deve 
se certificar de que 
não está sendo muito 
duro consigo mesmo. 
Você está cavando 
muito profundo em 
suas reservas.

Você está comple-
tamente absorto em 
seus pensamentos e 
devaneios. Você terá 
a inspiração para fazer 
progressos em seus 
planos. Você está 
usando muita energia 
e a fadiga é desagra-
dável. Tire um tempo 
para recarregar suas 
baterias.

A atmosfera calma 
de hoje lhe ajudará a 
ter discussões sérias. 
Concentre-se no que 
realmente importa. Evite 
debates acalorados que 
gastarão sua energia 
em vão. Você pode 
fazer isso, não tenha 
medo, apenas pense 
sobre as coisas com 
calma.

Não deixe que os 
outros se encarre-
guem de dar passos 
por você ou as coisas 
podem dar errado. Há 
previsão de acesso de 
nervos e, embora você 
não queira, você real-
mente deveria manter 
distância.

Sua autoexpressão 
será mais clara e conci-
sa, mas não se esqueça 
de como lidar com ou-
tras pessoas. Períodos 
de estresse estão no 
horizonte, mantenha a 
calma e concentre-se 
em suas prioridades.

Você vai se benefi-
ciar de uma atmosfera 
agradável e amigável, 
onde o humor irá 
desempenhar um 
papel dominante. 
Aguarde mais um dia 
para conversas mais 
profundas. 

Se você estiver dispo-
nível para todo mundo 
que precisa de você, 
você precisa definir os 
limites. Perturbações 
menores existem para 
lembrá-lo de que você 
pode melhorar seu 
bem-estar e não descui-
dar da saúde.

Você se sente mais 
confortável com você 
mesmo e está ciente 
disso. Não explore 
a sua aura, deixe as 
coisas seguirem seu 
curso natural. Outras 
pessoas vão tentar 
freiar a sua vitalidade. 

Há discussões frutífe-
ras no horizonte. Não 
hesite em solicitar aju-
da jurídica. Não deixe 
que as necessidades 
de outras pessoas o 
oprimam. Elas estariam 
em detrimento de você 
mesmo e você não 
pode permitir isso.

Evite pessoas nega-
tivas, você precisa de 
otimismo. Pense em 
você, agora mais do 
que nunca. Você vai 
sentir mais suas neces-
sidades orgânicas e vai 
usar isso a seu favor, 
você equilibrará melhor 
descanso e atividade.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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Eduardo Fonseca da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de dezembro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(07/12/1999), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Edvaldo Fonseca dos Santos e de 
Ana Lucia José da Silva.
Thais Sant´Ana e Silva, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de restau-
rante, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e quatro de agosto de dois mil 
(24/08/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Nelson Sant´Ana e Silva e de 
Aluvercy dos Santos e Silva.

Paulo Cesar Pereira da Hora, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Boa Nova, BA no dia vinte 
e cinco de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e oito (25/01/1968), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Bernadete Pereira 
da Hora.
Maria de Fátima da Cruz Moraes, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Uruçuca, BA no dia 
vinte e oito de novembro de mil nove-
centos e sessenta e seis (28/11/1966), 
residente e domiciliada em 2º Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José da 
Silva Moraes e de Maria Lucia da Cruz 
Moraes.

Jailsson de Sousa e Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão balconista, nascido 
em Oeiras (Reg.4º Ofício), PI no dia vin-
te e nove de julho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (29/07/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Gonçalo Rodrigues da 
Silva e de Maria Dilza de Sousa e Silva.
Fernanda Pereira e Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia treze de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/03/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Expedito Pereira e Silva e de 
Conceição de Maria da Silva.

Josiel Macário Leitão, estado civil sol-
teiro, profi ssão líder de produção, nas-
cido em Catarina, CE no dia trinta e um 
de agosto de mil novecentos e oitenta 
(31/08/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de José Macário Neto e de Maria do 
Carmo Leitão Macário.
Sandra Lucia Fonseca, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de limpe-
za, nascida em São Paulo (Reg.Fran-
cisco Morato), SP no dia sete de abril 
de mil novecentos e sessenta e sete 
(07/04/1967), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Florentino Januario Fonseca e de 
Aurineide Rufi no da Silva Fonseca.

Railson Silva da Rocha, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
Distrito Guaianases, São Paulo, SP no 
dia dois de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (02/12/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Wilson Gomes da 
Rocha e de Josineide da Silva.
Lady Caroline Leano dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de julho de mil novecentos e noventa e 
três (30/07/1993), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Gabriel Antonio dos Santos e de 
Flora Maria Leano.

Jedaias Maurilio da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no dia 
doze de março de mil novecentos e no-
venta e um (12/03/1991), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Maurilio Marcolino da Silva e 
de Ilda Maria da Silva.
Daniele da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Cangaiba), SP 
no dia cinco de julho de mil novecentos e 
noventa e cinco (05/07/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Raimundo Vanderlei da 
Silva e de Josefa Ademilda Pinto da Silva.

Roger Robson Godoy, estado civil sol-
teiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no dia 
quinze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e três (15/01/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Jose Benedito de Godoy 
e de Eunice Guedes de Araujo.
Jaciara da Silva Rodrigues, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e dois 
(24/01/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Maria Rodrigues e de Maria Apare-
cida da Silva.

Henrique Buriola de Oliveira Ribeiro, 
estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito de 
maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(08/05/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Claudio Ribeiro e de Janete Buriola de 
Oliveira Ribeiro.
Mônica Costa Romero, estado civil sol-
teira, profi ssão engenheira de produção, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de abril de mil novecentos e noventa 
e dois (23/04/1992), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Eduardo Carrera Romero e de 
Nadja de Araujo Costa.

Anderson Marcos Santos Domiciano, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo (Reg.
Subdistrito Capela do Socorro), SP no 
dia onze de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (11/02/1995), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Marcos Domiciano e de 
Maria Aparecida dos Santos.
Ingrid de Jesus Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
maio de mil novecentos e noventa e seis 
(22/05/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gilmar de Jesus Sousa e de Janete Silva 
de Jesus Sousa.

Miguel Angel Peral Sanchez, estado civil 
divorciado, profi ssão gerente comercial, 
nascido em Subdistrito Moóca, São Pau-
lo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil 
novecentos e sessenta (28/08/1960), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Crisantos Peral 
Alonso e de Francisca Sanchez Sanchez 
de Peral.
Cristiane Simões Videira, estado civil 
divorciada, profi ssão advogada, nasci-
da em Subdistrito Nossa Senhora do Ó, 
São Paulo, SP no dia nove de novembro 
de mil novecentos e sessenta e sete 
(09/11/1967), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Carlos Simões Videira e de Neusa de 
Melo Videira.

Júnior Gentil de Souza, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de empilhadeira, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (13/11/1994), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Fernanda Aparecida de Souza.
Cintia Custódio dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de labo-
ratório, nascida em Juiz de Fora (Reg.1º 
Subdistrito), MG no dia primeiro de mar-
ço de mil novecentos e noventa e cinco 
(01/03/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Roberto dos Santos e de Raquel 
Custódio.

Tiago Mendes da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão advogado, nascido 
em Recife, PE no dia primeiro de mar-
ço de mil novecentos e setenta e nove 
(01/03/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Moacir Mendes da Silva e de Diamantina 
Morais Silva Freire.
Cíntia da Silva Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de julho de mil novecentos e oiten-
ta e oito (24/07/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Geraldo Leandro de Melo Souza e 
de Dalvanir Luiz da Silva Souza.

Gustavo José dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Santo André (2º Subdistrito-Utinga), 
SP no dia seis de abril de mil novecentos 
e noventa e cinco (06/04/1995), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Edival José dos 
Santos e de Daniela Maria da Silva.
Vanessa Barboza Job, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia oito de maio de mil no-
vecentos e noventa e sete (08/05/1997), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marçal 
Barboza Neto e de Valdení Job da Silva 
Barboza.

Gabriel Mendes Hamada, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia cinco de julho de 
dois mil (05/07/2000), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jair Francinet Rodrigues 
Hamada e de Priscila Mendes Barbosa.
Leticia Brito Ribeiro, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de escritório, nasci-
da em Nazaré Paulista, SP no dia dez de 
junho de dois mil (10/06/2000), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Genivaldo Santiago 
Ribeiro e de Alice Brito Ribeiro.

Bruno Saturnino Facchini, estado civil 
solteiro, profi ssão designer, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(20/09/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Walter Facchini e de Creuza Sa-
turnino Facchini.
Nathalia Gabriel da Crus, estado civil 
solteira, profi ssão bióloga, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta de junho de 
mil novecentos e noventa (30/06/1990), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Altair 
Gonçalves da Crus e de Sílvia Helena 
Gabriel da Crus.

Samuel Medeiros dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois (30/08/1982), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Gabriel Medeiros dos Santos e 
de Maria Edleusa dos Santos.
Jéssica Regina do Nascimento Reis, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezoi-
to de maio de mil novecentos e noventa 
e um (18/05/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Paulo Henrique Ferreira 
Reis e de Sandra Maria do Nascimento 
Reis.

Lucas Ferreira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor de teleco-
municação, nascido em Subdistrito Saú-
de, São Paulo, SP no dia dezessete de 
setembro de mil novecentos e noventa 
(17/09/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Rosendo da Silva e de 
Sandra Regina Ferreira Silva.
Viviane Bitencort Tomaz, estado civil 
viúva, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
cinco (09/08/1985), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Maria da Gloria Pereira Bi-
tencort.

Samuel Fernandes da Silva, estado ci-
vil divorciado, profi ssão auxiliar de escri-
tório, nascido em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de outubro de mil novecentos e 
oitenta e dois (01/10/1982), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de João Fernandes da 
Silva e de Aparecida Dias da Silva.
Ana Claudia Cintra, estado civil divor-
ciada, profi ssão auxiliar de faturamen-
to, nascida em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e 
setenta e nove (01/06/1979), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Luiz Roberto Ferraz 
Cintra e de Aparecida de Fatima Medei-
ra Cintra.

Marcos Shin Iti Tomotani, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia cinco de dezembro de mil no-
vecentos e setenta e cinco (05/12/1975), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Kikuo 
Tomotani e de Noriko Wakui Tomotani.
Simone Basso de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em Subdistrito Penha de 
França, São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de abril de mil novecentos e seten-
ta e seis (27/04/1976), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Raymundo Paulo de Oliveira 
e de Marlene Basso de Oliveira.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Rogério Venturi, estado civil divorciado, 
profi ssão empresário, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia quatorze de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(14/02/1974), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ademar Venturi e de Isaura Pinto Venturi.
Ligia Souza Araujo, estado civil divor-
ciada, profi ssão administradora, nascida 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, São 
Paulo, SP no dia vinte e um de outu-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(21/10/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Cipriano de Araujo Neto e de Gil-
dete Souza Araujo.

Marcelo Anderson da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão montador, nascido em 
Subdistrito Santana, São Paulo (Reg.
Distrito São Miguel Paulista), SP no dia 
dezoito de junho de mil novecentos e 
setenta e nove (18/06/1979), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Maria José da Silva.
Jaci Pereira da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão feirante, nascida em Buenos 
Aires, PE no dia vinte e cinco de outu-
bro de mil novecentos e setenta e dois 
(25/10/1972), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Izidio Pereira da Silva e de Maria Rosa 
Josefa da Silva.

Javam Oliveira Souza Júnior, estado 
civil solteiro, profi ssão líder de rampa, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
dois de abril de mil novecentos e oitenta 
e quatro (22/04/1984), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Javam Oliveira Souza e de Maria 
de Fatima Pereira dos Santos Souza.
Silveria Lima Santos, estado civil di-
vorciada, profi ssão agente de proteção, 
nascida em Almadina, BA no dia vinte de 
abril de mil novecentos e setenta e nove 
(20/04/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aristides José dos Santos e de Marlene 
Florencio Lima.

Rodrigo Carbonezi, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de empilhadeira, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (13/12/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Constante Carbonezi Neto e de 
Dária Carbonezi.
Joice Catrian de Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de pale-
teira, nascida em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e noventa 
(25/06/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Osmael Messias de Oliveira e de Terezi-
nha Gonçalves de Oliveira.

Diego Antonio de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de redes, nas-
cido em Subdistrito Limão, São Paulo, 
SP no dia trinta e um de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (31/12/1986), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Estrela de Oliveira e de 
Magali Aparecida Severino Oliveira.
Fernanda Santos Balbuena, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária pública mu-
nicipal, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (24/05/1992), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Herminio Ignacio 
Balbuena Melgarejo e de Carmen Lucia 
Conceição dos Santos.

Caíque Bendo da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão mecânico de refrigeração, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(12/01/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Epaminondas Dionisio da Silva e de Maria 
do Socorro Lima Bendo.
Thayna Cristina Busque da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente 
comercial, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dez de abril de mil novecentos e 
noventa e oito (10/04/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Adailton Borges da Silva 
e de Maria Eli Busque.

Felipe Gregorio Santana dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Subdistrito Santana, São 
Paulo, SP no dia dezesseis de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(16/12/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Valdivo Gregorio dos Santos e de Marinei-
de Santana dos Santos.
Leticia Cristina Gabriel, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e três (22/02/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcia de 
Lourdes Gabriel.

Alexandre Dias Brites da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nasci-
do em Itanhaém, SP no dia dezenove 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
nove (19/05/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Pereira da Silva e de Rosa 
Dias Brites.
Barbara Elyzabeth Monteiro dos 
Santos, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de teleatendimento, nascida 
em Guarulhos, SP no dia onze de agos-
to de mil novecentos e noventa e oito 
(11/08/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jose Sebastião dos Santos e de Rita de 
Cassia Gomes Monteiro.

Robson Anderson Florentino, es-
tado civil solteiro, profi ssão motorista 
autônomo, nascido em Subdistrito Vila 
Maria, São Paulo, SP no dia dois de 
março de mil novecentos e oitenta e três 
(02/03/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Aldeci Florentino de Lima e de Eva Maria 
de Jesus Souza Florentino.
Thais da Silva Oliveira, estado civil sol-
teira, profi ssão analista de departamento 
pessoal, nascida em Guarulhos, SP no 
dia sete de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (07/02/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Edvaldo Jose de Oli-
veira e de Marly Nunes da Silva Oliveira.

Expedito Marcolino Bezerra, estado 
civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, nas-
cido em Tacima, PB no dia vinte e dois 
de maio de mil novecentos e setenta e 
cinco (22/05/1975), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Manoel Marcolino Bezerra e 
de Marlene Coelho de Lemos.
Adriana Alves Bispo, estado civil divor-
ciada, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia sete de maio de mil no-
vecentos e setenta e sete (07/05/1977), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João 
Leopoldo Bispo e de Josefa Alves Bispo.

Deusivan da Conceição Santos, esta-
do civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em Carolina, MA no dia onze de 
maio de mil novecentos e setenta e dois 
(11/05/1972), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Ribeiro dos Santos e de Durvalina 
Maria da Conceição.
Deusilena da Rocha Silva, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Carolina (Reg.2º Ofício), MA no dia 
trinta de junho de mil novecentos e no-
venta e quatro (30/06/1994), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Waldir França da Silva 
e de Deuzina da Rocha Silva.

Diego da Costa e Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de almoxari-
fado, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de março de mil novecentos e 
oitenta e sete (19/03/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Benedito Inacio Silva e 
de Sandra Magalí Silva.
Juliana Rodrigues Ribeiro, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de ju-
nho de mil novecentos e noventa e seis 
(22/06/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luis Fernandes Ribeiro e de Rozileide 
Francisca Granja Rodrigues.

Carlos Eduardo Rodrigues Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão analista 
predial, nascido em Santos (Reg.1º 
Subdistrito), SP no dia vinte de setem-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(20/09/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edson Luis Rodrigues Silva e de Odete 
Marçal.
Cintia Cristina dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois (29/08/1982), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Delfi no de Souza Santos e 
de Tereza Maria da Silva Santos.

Marcelo Massao Fukuya, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
oito de maio de mil novecentos e oitenta 
e seis (28/05/1986), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Paulo Fukuya e de Apareci-
da Maria de Almeida Fukuya.
Thamiris Maeda Bezerra, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Subdistrito Mooca, São Paulo, SP 
no dia dezessete de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e nove (17/08/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João Ci-
cero Bezerra da Silva e de Miriam Ayako 
Maeda.

José Carlos Alves Cardoso, estado 
civil divorciado, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Itapé, BA no dia dez de abril 
de mil novecentos e sessenta e um 
(10/04/1961), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mario José Cardoso e de Peciliana Alves 
Cardoso.
Benedita Domingues Neves, estado 
civil divorciada, profi ssão mobilizadora 
social, nascida em Sobral, CE no dia tre-
ze de fevereiro de mil novecentos e ses-
senta e quatro (13/02/1964), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio Batista Neves e 
de Maria Nery Domingues.

Luís Paulo Bernardi, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Marau, RS no dia vinte e oito de 
julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/07/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Luiz Bernardi e de Loize Caglioni 
Bernardi.
Marciela Macagnan da Rosa, estado 
civil solteira, profi ssão jornalista, nascida 
em Marau (Reg.Vila Maria), RS no dia 
vinte e seis de março de mil novecentos 
e noventa e dois (26/03/1992), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Marcal Dias da Rosa 
e de Leontina Macagnan.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Cesar Augusto Sinicio Marques, esta-
do civil solteiro, profi ssão psicólogo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dezesseis 
de dezembro de mil novecentos e seten-
ta e oito (16/12/1978), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Augusto Marques e de 
Marilda da Silva Sinicio Marques.
Davidson Nilson Mendes Negrão, es-
tado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo (Reg.Itaquaque-
cetuba), SP no dia quatorze de maio de 
dois mil (14/05/2000), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Nilson Cardoso Negrão e de 
Marcia Cristina do Carmo Mendes.

Rogerio Rodrigues de Meirelles, es-
tado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo (Reg.
Subdistrito Liberdade), SP no dia dezes-
sete de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e três (17/02/1973), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Helio Rodrigues de 
Meirelles e de Maria Teresa de Andrade 
Meirelles.
Lucilena Regiane de Barros, estado ci-
vil solteira, profi ssão ajudante geral, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(19/01/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aparecida Carmo de Barros.

Renan de Souza Godoi Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão monitor de qua-
lidade, nascido em Guarulhos, SP no 
dia seis de março de mil novecentos e 
noventa e dois (06/03/1992), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Fernando 
da Silva e de Márcia Regina de Souza 
Godoi Silva.
Bruna Santiago de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
seis (31/08/1996), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcos Andrade de Souza e de 
Ines de Jesus Santiago.

João Evangelista Sales Macedo, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Fortaleza (2ª Zona), 
CE no dia sete de dezembro de mil no-
vecentos e setenta e sete (07/12/1977), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Francisco 
Macedo Alves e de Antonia Paula Sales.
Maria Joselma Sebastiana de Lima, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Vitória de Santo Antão (Reg.
Joboatão dos Guararapes), PE no dia 
dezessete de março de mil novecentos 
e setenta e seis (17/03/1976), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Sebastião Manoel de 
Lima e de Maria Izaura de Lima.

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

da Lei.

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

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

da Lei.

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

imprensa local.

Éverton de Souza Velôso, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de planejamen-
to, nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e um de fevereiro de mil novecentos e no-
venta (21/02/1990), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Emiliano Velôso e de Leci 
de Souza Velôso.
Fernanda Gomes Khairallah Gelly, 
estado civil solteira, profi ssão estagiária, 
nascida em Subdistrito Jardim Paulista, 
São Paulo, SP no dia três de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(03/10/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ivan Khairallah Gelly e de Adriana Gomes 
da Silva Khairallah Gelly.

Diogo Pedroso da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico industrial, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de abril de mil novecentos e oitenta e 
nove (21/04/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Mário Pedroso e de Conceição 
Vertuosa da Silva Pedroso.
Daiany Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia sete de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
três (07/11/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Francisco Felix da Silva e de Maria 
Ivonizete Pereira da Silva.

 Luciano do Nascimento Rocha, esta-
do civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove 
de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(09/05/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Nascimento Rocha e de Marcinei 
Rosa de Jesus Rocha.
Luciana Gonçalves Franco, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista hospita-
lar, nascida em Águas Vermelhas, MG no 
dia vinte e seis de julho de mil novecentos 
e oitenta e cinco (26/07/1985), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Delní Gonçalves Fran-
co e de Terezinha Gonçalves Franco.

Daniel Ferreira Vicente, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de logística, 
nascido em Guarulhos, SP no dia três de 
março de mil novecentos e noventa e oito 
(03/03/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Reginaldo Vicente Serafi m e de Josefa 
Ferreira de Araujo.
Taele Rodrigues Maffra, estado civil 
solteira, profi ssão instrutora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
maio de mil novecentos e noventa e nove 
(17/05/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Daniel Maffra de Oliveira e de Vilma Ro-
drigues Maffra de Oliveira.

Jonattan Pereira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de serviços 
aeroportuário, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e sete de março de mil no-
vecentos e noventa e cinco (27/03/1995), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Edson Bar-
bosa da Silva e de Paula Jailma Pereira 
da Silva.
Rayanne Costa Alves, estado civil soltei-
ra, profi ssão agente de proteção, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta de maio 
de mil novecentos e noventa e nove 
(30/05/1999), residente e domiciliada em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Railson Jesus da Costa e de Eliana 
Alves da Silva.

Antonio Lopes Amora, estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Amparo do Serra, MG no dia cinco 
de julho de mil novecentos e quarenta e 
seis (05/07/1946), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Lopes e de Maria da 
Conceição.
Regina Maria Magalhães, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Jaboatão (Reg.Ferreiros), PE no dia oito 
de setembro de mil novecentos e ses-
senta e quatro (08/09/1964), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Manoel Maga-
lhães e de Maria José Magalhães.

Genilson de Oliveira Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão carteiro, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia trinta de 
abril de mil novecentos e oitenta e um 
(30/04/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Genildo Cardozo de Souza e de 
Domingas Barboza de Oliveira.
Denise Aparecida Souza Guimarães, 
estado civil divorciada, profi ssão empre-
gada doméstica, nascida em Ribeirão 
Pires, SP no dia quatro de setembro de 
mil novecentos e oitenta (04/09/1980), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Didier 
Lins Guimarães e de Maria do Socorro 
Souza.

Douglas Fernando Machado, esta-
do civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Subdistrito Perdizes, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (25/11/1988), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Airton Machado e de Aparecida 
Bonifacio.
Thaís Fernandes Monteiro, estado civil 
solteira, profi ssão bacharel em direito, 
nascida em Subdistrito Vila Guilherme, 
São Paulo, SP no dia oito de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(08/06/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Ricieri Donizeti Monteiro e de 
Lucia Suely Fernandes.

Gustavo Carvalho da Costa, estado ci-
vil solteiro, profi ssão projetista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia três de mar-
ço de mil novecentos e noventa e seis 
(03/03/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Dejair Lucio da Costa e de Vilma 
Aparecida Carvalho da Costa.
Fernanda Regina dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar juridico, 
nascida em Guarulhos, SP no dia doze 
de março de mil novecentos e noventa 
e nove (12/03/1999), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Regino Vicente dos Santos 
e de Doralice Souza Ferreira da Silva.

Daniel Origuela dos Reis, estado civil 
solteiro, profi ssão assessor, nascido em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo 
(Reg.Arujá), SP no dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (31/08/1995), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Joel Ribeiro dos Reis e de 
Irene Gregorio Origuela dos Reis.
Talita Rodrigues Torres, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia sete de maio 
de mil novecentos e noventa e sete 
(07/05/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Batista Torres e de Ivonilde 
Rodrigues.

Leandro Pereira Ferreira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Boquira, BA no dia vinte e dois de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (22/02/1994), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Aloisio Silva Ferreira e de 
Valdineide Santos Pereira.
Risoneide Ribeiro, estado civil soltei-
ra, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Jataúba, PE no dia dezoito de janeiro 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(18/01/1974), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Severino Martiliano Ribeiro e de 
Maria Ana Ribeiro.

José Saturnino Filho, estado civil 
viúvo, profi ssão porteiro, nascido em 
Tacaratu, PE no dia treze de novembro 
de mil novecentos e cinquenta e quatro 
(13/11/1954), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Saturnino Sobrinho e de 
Maria das Neves Laranjeira.
Maria das Graças Carvalho Lopes, 
estado civil viúva, profi ssão doméstica, 
nascida em Tacaratu, PE no dia sete de 
abril de mil novecentos e cinquenta e 
dois (07/04/1952), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Emília Maria da Conceição.

Leandro de Sousa, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de outubro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(07/10/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Jeronimo de Sousa e de Ana Fran-
cisca de Sousa.
Jéssica Silva Venancio, estado civil 
solteira, profi ssão porteira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de outu-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(11/10/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Anderson Monroe Venancio e de Maria 
José Silva de Santana.

João Carlos Rocha Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico de informática, 
nascido em Subdistrito Jardim Paulista, 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e sessenta e 
oito (24/06/1968), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Osmir de Oliveira Alves e de Ma-
tilde Rocha Alves.
Maria Aparecida da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nas-
cida em Eldorado, MS no dia vinte e 
dois de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e sete (22/12/1967), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de João José da Silva e 
de Maria Pereira da Silva.

José Welton de Melo, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de manutenção 
predial, nascido em Bezerros, PE no dia 
vinte e sete de junho de mil novecentos e 
noventa (27/06/1990), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Maria Rosilene de Melo.
Wiwian Lucia dos Santos Barboza, 
estado civil divorciada, profi ssão autô-
noma, nascida em Jaboatão, PE no dia 
vinte e oito de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (28/09/1984), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Antonio 
Barboza e de Vera Lucia dos Santos 
Barboza.

Wellington Gomes Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de rampa, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze 
de setembro de mil novecentos e no-
venta e quatro (13/09/1994), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ivo Gomes de Sousa e 
de Joana Maria da Silva.
Larissa Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
nove (22/01/1999), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sebastião Pereira da Silva Filho 
e de Leidjane Maria da Silva.

Luã Pereira de Oliveria, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo, SP no dia quatorze de outu-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(14/10/1993), residente e domiciliado 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, 
fi lho de Ednilson Correa de Oliveira e de 
Cleuma da Conceição Rêgo Pereira.
Larissa Barbosa Barros, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo, SP no dia dez de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e sete 
(10/02/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jose Lesso Barros e de Rosineide Hele-
na Barbosa Barros.

Marcos Cavalcante de Moraes, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de servi-
dores, nascido em Subdistrito Pirituba, 
São Paulo, SP no dia oito de março 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(08/03/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose da 
Costa Moraes Neto e de Mirilucia Caval-
cante de Moraes.
Vanessa Gonçalves Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão funcionária pú-
blica municipal, nascida em Guarulhos, 
SP no dia quatro de abril de mil nove-
centos e oitenta e três (04/04/1983), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Roque Freire 
Santos e de Aparecida da Conceição 
Gonçalves.

Alan Correia Camargo, estado civil sol-
teiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Lapa), SP no 
dia vinte e um de maio de mil novecentos 
e oitenta e cinco (21/05/1985), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Valteneis de Camar-
go e de Marli Correia da Silva Camargo.
Renata Maria da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Subdistrito Casa Verde, São Paulo, SP 
no dia dezessete de maio de mil nove-
centos e noventa e um (17/05/1991), re-
sidente e domiciliada em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Severino José da 
Silva e de Maria Nazaré José da Silva.

Gerssio Neves, estado civil divorcia-
do, profi ssão aposentado, nascido em 
Marialva, PR no dia quatro de maio 
de mil novecentos e cinquenta e nove 
(04/05/1959), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Florindo Neves e de Janzira Guilherme 
Neves.
Somália Pensilvânia Distefano Gar-
cia, estado civil viúva, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo (Subdistrito Alto 
da Móoca), SP no dia vinte e oito de ja-
neiro de mil novecentos e setenta e um 
(28/01/1971), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Salvador Distefano e de Layr Turaça 
Distefano.

Jeziel Bueno, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(04/08/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jonas Bueno e de Vera Lucia Diniz 
Bueno.
Dayana Soares de Jesus Coutinho, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quinze 
de março de mil novecentos e noventa e 
nove (15/03/1999), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Fábio Aparecido Coutinho e de 
Renata Maria de Jesus.

Thiago Pedro da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão motoboy, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de julho de mil nove-
centos e oitenta e oito (26/07/1988), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sonia Maria da 
Silva.
Ewellyn Thamara da Conceição dos 
Santos, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em 
São Paulo (Reg.Distrito Guaianases), 
SP no dia vinte de maio de mil novecen-
tos e noventa e quatro (20/05/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Willans Leite dos 
Santos e de Edja da Conceição.

Renato Barroso Xavier, estado civil 
solteiro, profi ssão projetista, nascido em 
São José dos Santos (Reg.1º Subdistri-
to), SP no dia onze de julho de mil no-
vecentos e noventa e um (11/07/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Al-
berto Xavier e de Maria Cristina Barroso 
Xavier.
Cintia dos Santos Domiciano, esta-
do civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Mauá, SP no dia quatro de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(04/04/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Carlos Domiciano e de Sueli Cezar 
dos Santos.

Guilherme Camargo Palma, estado ci-
vil solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no 
dia vinte e um de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (21/12/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Leandro 
Sanchez Palma e de Debora de Mello 
Camargo Palma.
Daniella Santana Delafi na, estado ci-
vil solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em Guarulhos, SP no dia onze de mar-
ço de mil novecentos e noventa e três 
(11/03/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Aparecido Delafi na e de Katia 
Simone Pereira Santana Delafi na.

Adriano Lourenço Marques, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de pintura, 
nascido em Itapissuma, PE no dia três 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
seis (03/08/1986), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Marlene Lourenço Marques.
Aparecida Regiane Brito da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila 
Maria), SP no dia quatro de fevereiro de 
mil novecentos e noventa (04/02/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Cicero Val-
deque da Silva e de Isná Dias de Brito.

Alexsandro Amorim Cardenetti, es-
tado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
de abril de mil novecentos e noventa e 
seis (20/04/1996), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Adilson Pires Cardenetti Junior e 
de Priscilla Amorin Rebola.
Amanda Barbosa de Souza, estado ci-
vil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
julho de mil novecentos e noventa e nove 
(16/07/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Roberto Soares de Souza e de 
Vailda da Silva Barbosa.

Cristiano da Silva Mello, estado civil 
solteiro, profi ssão policial militar, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia oito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (08/08/1988), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Natalino da Costa Mello e de 
Clautides Batista da Silva Mello.
Sabrina Silva Fagundes, estado civil 
divorciada, profi ssão policial militar, 
nascida em Vespasiano, MG no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e seis (14/02/1986), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ronaldo Miguel 
Fagundes e de Eliana Rosa Silva Fa-
gundes.

Luiz Fernando Teixeira Costa, esta-
do civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, 
São Paulo, SP no dia três de março 
de mil novecentos e noventa e seis 
(03/03/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Luiz da Costa e de Dilma 
Teixeira Costa.
Melissa Gomes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta de novem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(30/11/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Cleyton Pereira da Silva e de 
Angelina Silvestre Gomes.

Alfredo Fernandes Neto, estado civil 
divorciado, profi ssão pedreiro autôno-
mo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
trinta de maio de mil novecentos e oiten-
ta e um (30/05/1981), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Batista Fernandes e de 
Odete de Oliveira Fernandes.
Izabel Cristina Molina Pelisson, esta-
do civil divorciada, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de dezembro de mil novecentos 
e setenta e sete (24/12/1977), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Armando Pelisson e 
de Maria Izabel Molina Pelisson.

Danillo Alves de Paula Sousa, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Guarulhos, SP no dia três de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(03/12/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Daniel Gomes de Sousa e de 
Neusa Alves de Paula Sousa.
Dominique Éllen Bezerra de Araujo, 
estado civil solteira, profi ssão recepcio-
nista, nascida em Arapiraca (Reg.1º Dis-
trito), AL no dia vinte e cinco de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/02/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Eunice Maria Bezerra de Araujo.

Diego Menezes Pinto da Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão operador de 
armazém, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e cinco de abril de mil no-
vecentos e noventa e três (25/04/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Marcelo 
Rildo Pinto da Silva e de Virginia Lima 
Menezes Silva.
Yanka Aparecida Crucci de Souza, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e noventa e 
seis (16/03/1996), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sergio Pereira de Souza e de 
Lucineia Aparecida Crucci.

João Batista Barboza da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nas-
cido em Pesqueira, PE no dia dezenove 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (19/06/1984), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Amaro José da Silva e de 
Josefa Barboza da Silva.
Cristiane Bernardino Peixoto, esta-
do civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Subdistrito Aclimação, 
São Paulo, SP no dia dois de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(02/08/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Givaldo Alves Peixoto e de Maria 
Ilza Bernardino Peixoto.

Rodrigo Novaes Meira, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Vitória da Conquista (Reg.2º Ofício), BA 
no dia dois de janeiro de mil novecentos 
e noventa e seis (02/01/1996), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Carlos Ribeiro Meira 
e de Nidalva Novaes Meira.
Leonora Mendes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
fevereiro de dois mil e um (01/02/2001), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Wilson 
Mendes Ribeiro e de Joseane da Silva.

Waschington Luiz Leite da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia nove de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
(09/12/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Luiz Leite da Conceição e de Quiteria 
Cleuza da Silva.
Letícia Emellen Rodrigues Barbosa, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte de março de dois 
mil (20/03/2000), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Jailson Rodrigues da Silva e de Leomar 
Barbosa Firmo Rodrigues da Silva.

José Evanilton Alves Gaspar, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em Ca-
farnaum, BA no dia dois de novembro de mil 
novecentos e setenta e três (02/11/1973), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de José de Oliveira 
Gaspar e de Isabel Alves Gaspar.
Delian Rosa de Souza, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Cafarnaum, BA 
no dia três de agosto de mil novecentos e 
setenta e nove (03/08/1979), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Milton Ferreira de Souza e de 
Maria Neide Rosa de Souza.

Alex Oliveira Santos, estado civil divorcia-
do, profi ssão pedreiro, nascido em Coaraci, 
BA no dia vinte e seis de abril de mil nove-
centos e oitenta (26/04/1980), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Osmario Bispo dos Santos 
e de Sebastiana Roza de Oliveira.
Marivânia Novaes dos Santos Sousa, es-
tado civil viúva, profi ssão repositora, nascida 
em Jacobina, BA no dia trinta de agosto de 
mil novecentos e oitenta (30/08/1980), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Osvaldo Novaes dos 
Santos e de Odenes Novaes dos Santos.

Raphael Prado de Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão aeroviário, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia onze de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (11/09/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Ivanise Prado de 
Oliveira.
Karina Barreto Firmino, estado civil soltei-
ra, profi ssão aeroviária, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (15/12/1988), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Roberto de Godoi 
Firmino e de Marina Freitas Firmino.

Jefferson Galdino dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezoito de janeiro de 
mil novecentos e noventa (18/01/1990), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Welson Neri dos 
Santos e de Maria José Galdino da Silva 
Santos.
Robélia da Silva, estado civil solteira, profi s-
são balconista, nascida em Nazaré Paulista, 
SP no dia sete de outubro de mil novecentos 
e oitenta e seis (07/10/1986), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Fidelina Rita da Silva.

Renan Enrique Calixto, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezenove de novem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(19/11/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rosângela Cristina Calixto.
Jéssica Moreira Nunes, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Suzano, 
SP no dia trinta e um de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e quatro (31/01/1994), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Rogerio Pereira Nu-
nes e de Silvana Moreira.

Eduardo Duarte Silveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia três de novembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (03/11/1986), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Francisco Duarte 
Silveira e de Maria Inês dos Santos Silveira.
Luana da Silva Barboza, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de produção, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/10/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Milton Barboza e de Joséias Valentin da 
Silva Barboza.
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Juliano Marques Vilela, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Carlos Chagas (Reg.Umburatiba), MG no 
dia vinte e nove de setembro de mil nove-
centos e noventa e três (29/09/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jurenaldo Marques 
de Souza e de Leosina Aparecida Vilela.
Wilas Nunes Guedelha, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente de transportes, 
nascido em Vitória do Mearim (Reg.2º 
Ofício), MA no dia dois de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (02/09/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luis Carlos 
Guedelha Nunes e de Maria Sebastiana 
Nunes Pereira.

Edenilton de Jesus Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão padeiro confeiteiro, nas-
cido em Poções (Reg.Boa Nova), BA no 
dia vinte e um de novembro de mil nove-
centos e oitenta e três (21/11/1983), resi-
dente e domiciliado em Itaquaquecetuba, 
SP, fi lho de Edinaldo de Jesus Santos e de 
Eurides de Jesus Santos.
Silvana Machado Francisco, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Itaberaba, BA no dia vinte e 
dois de abril de mil novecentos e oitenta 
(22/04/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Raimundo José Francisco e de Silvandira 
Gomes Machado.

Aparecido João dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de outubro de mil novecentos e oitenta 
e dois (21/10/1982), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edvaldo João dos Santos e de 
Sônia Maria do Nascimento Dantas.
Jovineide de Negreiros Mota Oliveira, 
estado civil divorciada, profi ssão vendedo-
ra, nascida em São Raimundo Nonato, PI 
no dia oito de julho de mil novecentos e 
noventa (08/07/1990), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Luiz Antunes de Oliveira e de Joa-
nilde de Negreiros Mota Oliveira.

Luiz Carlos Ribeiro Júnior, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
março de mil novecentos e noventa e um 
(24/03/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Carlos Ribeiro e de Rosemeire Cavi-
lha Gomes.
Gabriela Alves Soares, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia nove de mar-
ço de mil novecentos e noventa e dois 
(09/03/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Waldir Ferreira Soares e de Girlan Alves 
de Jesus.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

José Rafael Cardoso dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
dois de outubro de dois mil (22/10/2000), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Edvan dos 
Santos Silva e de Maria Elizangela Cardo-
so Rodrigues.
Rafaela Augusto da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Penha de 
França), SP no dia sete de junho de dois 
mil e um (07/06/2001), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Edilson Augusto da Silva e de 
Simone Felismino da Silva.

André Luiz da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e oitenta e três 
(26/05/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Luiz da Silva e de Iraci Rosa 
da Silva.
Viviane Sousa Neves, estado civil sol-
teira, profi ssão comerciante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(25/10/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vanderlino Barbosa Neves e de Helena 
Maria de Sousa Neves.

Valdecir Paiva da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de almoxarifa-
do, nascido em Subdistrito Vila Mariana, 
São Paulo, SP no dia dezessete de ju-
lho de mil novecentos e setenta e cinco 
(17/07/1975), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gerson Luiz da Silva e de Manoela Apa-
recida de Souza.
Fabiana Lucia Cardozo, estado civil 
solteira, profi ssão montadora de preci-
são, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de março de mil novecentos 
e setenta e sete (25/03/1977), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Benedito Aparecido 
Cardozo e de Regina Lucia dos Santos 
Cardozo.

Rodrigo Rafael Luz, estado civil soltei-
ro, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Vila Nova Ca-
choeirinha), SP no dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (22/12/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Maria de Fatima Luz.
Karolyne Monteiro de Figueiredo, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de outubro de mil novecentos e oitenta 
e oito (14/10/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Reinaldo Monteiro de Figuei-
redo e de Marineusa Caetano da Silva 
Figueiredo.

Edmilson Santana Roque Junior, es-
tado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Sebastião do Passé, BA 
no dia cinco de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (05/03/1982), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Edmilson Santana Ro-
que e de Maria Nilza dos Santos Roque.
Andrea Lopes Barreto, estado civil di-
vorciada, profi ssão ascensorista, nasci-
da em São Paulo (Tucuruvi), SP no dia 
vinte e quatro de setembro de mil no-
vecentos e setenta e seis (24/09/1976), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Muniz 
Barreto Filho e de Ana Aparecida Lopes.

Valnislanei de Oliveira Falcão Filho, 
estado civil solteiro, profi ssão líder de 
perecíveis, nascido em Guarulhos, SP 
no dia dezesseis de junho de mil nove-
centos e oitenta e quatro (16/06/1984), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Valnislanei 
de Oliveira Falcão e de Aurinêz Freire 
Falcão.
Rafaela de Almeida Bertacini, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia oito de abril 
de mil novecentos e noventa e um 
(08/04/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Dair Bertacini e de Isabel Eugenia de Al-
meida Bertacini.

Lourival Mariano dos Santos Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão pintor, nas-
cido em Itabuna, BA no dia dezoito de 
março de mil novecentos e oitenta e dois 
(18/03/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Lourival Mariano dos Santos e de Maria 
das Virgens Santos.
Solange da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de comercio, nasci-
da em Itiúba, BA no dia nove de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e um 
(09/01/1981), residente e domiciliada em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdete da Silva.

Júlio César da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão mecânico de autos, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (15/12/1989), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Ivanildo Manoel da Silva e de 
Josete Maria da Silva.
Vânia Gonçalves de Oliveira, estado 
civil divorciada, profi ssão coordenadora 
pedagogica, nascida em São Paulo, SP 
no dia nove de fevereiro de mil novecen-
tos e setenta e oito (09/02/1978), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Salvador de Oli-
veira e de Maria Gonçalves de Oliveira.

Cristiano Vieira, estado civil divorcia-
do, profi ssão mecânico, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
fevereiro de mil novecentos e setenta 
e quatro (28/02/1974), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Laerço Vieira e de 
Maria Aparecida Vieira.
Maria Aparecida Lourenço da Costa, 
estado civil solteira, profi ssão costurei-
ra, nascida em Teófi lo Otoni, MG no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecen-
tos e setenta e quatro (17/02/1974), re-
sidente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Sebastião 
Lourenço da Costa e de Santa Ribeiro 
da Silva.

Yuri Yan Soares, estado civil solteiro, 
profi ssão arquiteto, nascido em Subdis-
trito Tatuapé, São Paulo, SP no dia dez 
de agosto de mil novecentos e noventa 
e três (10/08/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Paulo Cezar Soares e de 
Marta Lucia Ventura Mariano.
Talita Stefani Lopes dos Santos, es-
tado civil solteira, profi ssão designer de 
interiores, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Tucuruvi), SP no dia trinta 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
e sete (30/01/1997), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Ademir dos Santos e 
de Francisca Lopes Silva.

Guilherme Henrique Amorim de Sou-
za, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em Subdistrito Vila 
Mariana, São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de maio de mil novecentos e no-
venta e quatro (28/05/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Nelson de Oli-
veira Souza Junior e de Eliane Ferreira 
de Amorim.
Jessica Cristina de Melo Ribeiro, 
estado civil divorciada, profi ssão pro-
fessora, nascida em São Paulo, SP no 
dia sete de julho de mil novecentos e 
oitenta e nove (07/07/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Gilmar Ribeiro e 
de Neide Maria de Melo Ribeiro.

Marcus Vinicius Alves Carvalho, es-
tado civil solteiro, profi ssão analista de 
planejamento, nascido em Guarulhos, 
SP no dia onze de novembro de mil no-
vecentos e noventa e três (11/11/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Gilberto 
Alves da Silva e de Paula Regina Car-
valho da Silva.
Géssica Lorena Ferreira Nasci-
mento, estado civil solteira, profi ssão 
propagandista, nascida em Camaça-
ri, BA no dia vinte e sete de outubro 
de mil novecentos e noventa e três 
(27/10/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Batista do Nascimento 
Silva e de Lucicleide Ferreira da Silva.

Marcelo Santana da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
junho de mil novecentos e oitenta e três 
(22/06/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Josias Merquiades da Silva e 
de Marlene Santana Souza.
Tatiane Leal Loures, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e seis de setembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (26/09/1986), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Walter Candido Lou-
res e de Maria de Fátima Leal Loures.
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Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 31/07/2014, cujo Fiduciante é RICARDO ANTONIO MAROUCO,  
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R$ 480.102,38 (Quatrocentos e Oitenta Mil Cento e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento de nº 93, Bloco 02, área privativa de 82,020m², e 
a área total de 122,760m², 01 vaga de garagem, do Condomínio Residencial Flórida, situado na Rua Dona Tecla,  
nº 311, Jardim Flor da Montanha, Bairro do Picanço, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 131.720 do  
2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de  
Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima),  
com lance mínimo igual ou superior a R$ 338.702,35 (Trezentos e Trinta e Oito Mil Setecentos e Dois Reais e Trinta 
e Cinco Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da  
Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site  
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do 
início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4857_05 Ol).

Novo espaço de massagens 
terapêuticas sensuais,

Promoção de inauguração
Meia hora R$100,00
Uma hora R$150,00

CHARM
MASSAGENS

2859-5934

F:94845-0508  
   94872-1716 

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Deficiência)

Vagas:
AUX. DE PÁTIO

COBRADOR

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 AGÊNCIA MARY HELP RECRUTA 
 Diarista com experiência. 
(11)96847-5711 whats. 

 TRINTÃO BOMBANDO NO CEN-
TRO DE SP 
 Venha ganhar muito dinheiro rá-
pido. F:99998-1940 Priscila 

 MECÂNICO DE AUTOS 
 R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508. 

 LEGA, DP, FISCAL E CONTÁBIL 
 C/ exp escritório de contab - Sis-
tema Phoenix Contimatic - CV p/ 
suporte@conto�  ce.com.br Edi-
valdo. 

 CORRETOR(A) 
 C/ carro p/ locação/venda. Aj 
de custo + comissão. F:2600-
2254/94005-9242 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA TÉRREA 
 Qrto, sl, coz, wc, lavand. Indep, p/ 
casal. V. Moreira próx ao centro. 
F:99649-0595 

 3 CÔMODOS 
 Próx. a Praça 8. R$550,00. F: 
2468-9271/ 99976-9738 

 CASA NOVA BONSUCESSO 
 Próx. Mercado Nagumo. 3 cô-
modos, R$600,00 c/ garagem F: 
2468-9271/ 99976-9738 

 VENDE-SE 

 APTO VL AUGUSTA 
 2 dorms,1 suite, 1vaga 70mts valor 
R$250 mil, aceito fi nanciamento 
e FGTSF.99850-8667 

 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 

 MEIO TERRENO 
 Casa de 4 cômodo em Cumbica, 
próx. Base Aérea. R$250MIL F: 
94726-2134  

 INOCOOP URGENTE 
 2dorms, suíte c/ hidro, 1vg. 
R$220,000. Analiso proposta. 
F:98204-3992 Luciano 

 APTO ÁGUAS DE LINDÓIA 
 (Circuito das águas). 3qrts e 3 wc, 
reformado/mobiliado. Ideal p/ 6 
pess. F:2440-9505 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 AMARRAÇÃO 
 Verdadeira poderosa c/ mãe de 
santo Africana, especialista em 
rituais p/ o amor. (11)96396-5296 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. Pg 
após resultado. Trab honesto e 
gar. F:(11)95969-0925 whats 

 RELAX 

 MULATA CARIOCA 
 Débora rainha de bateria, ve-
nham conhecer a mim e minhas 
amigas. F:2488-6966 / 94295-
5756 

 LOVE GIRLS DRINKS 
 Um bar diferente com Lindas 
Girls. Show todas as sextas as 
22hrs. Conheça nossas Girls. 
95722-0116/2488-6966   
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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