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Semana do Brincar resgata 
antigas brincadeiras e leva 
crianças ao Zoo municipal
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Governo cumpre agenda internacional com empresas que atuam no município
GH Pág. 3

Governo anuncia Metrô até a 
Penha; Guarulhos fi ca de fora
O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta segunda-feira (3), a extensão da Linha 2-Verde do Metrô até a Penha, na 
zona leste da capital, e não mais até a cidade de Guarulhos, como vinha sendo prometido desde 2014 GH Pág. 6

GH Pág. 4 GH Pág. 7

Convênios da prefeitura deverão 
ser ampliados em 2020 para suprir 
o défi cit de vagas nas creches

Programa Ilumina benefi cia cerca de
60 familias em viela do Parque Mikail; 
ação prossegue durante a semana
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O secretário Paulo César 
falou na audiência da LDO
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AMOR: A cantora Ludmilla revelou que ela está namorando uma integrante de seu grupo de 
bailarinas. A informação foi confi rmada à reportagem pela assessoria da cantora GH Pág. 9
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O prefeito Guti subiu no poste 
e acionou iluminação da viela
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Marcelo D´Sants/AE

19º

17º

12º

12º

10%

20%

Amanhã

Hoje

5. Jun

4. Jun

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

PARCIALMENTE 
NUBLADO

PARCIALMENTE 
NUBLADO

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.

 Nova onda

Cresce o número de entregas de Bike Food na cidade de São Paulo, nova modalidade de 
trabalho com bicicletas e patinetes, dependendo apenas da força física, o faturamento pode 
chegar de R$ 50 a R$ 300, as empresas ainda oferecem Incentivo para quem se destaca mais 
nas entregas. Ainda não se viu pelas ruas de Guarulhos este tipo de serviço.

[ artigo ]

Cristiano Medina da Rocha
Advogado criminalista, professor e 
conselheiro da OAB
E-mail: cris.medina.rocha@gmail.com
Tel. 2409-7950

Acordo para redução
das execuções

Nesta segunda-feira (3), 
a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e o Su-
perior Tribunal de Justiça 
S(TJ) firmaram uma parceria 
importante em matéria tri-
butária para o país. 

O acordo tem por objeti-
vo reduzir a quantidade de 
recursos em processos de 
execução fiscal. A interpo-
sição dos recursos pela Fa-
zenda Nacional passará por 
um critério de probabilidade 
de recuperação de créditos: 
para os créditos reputados 
de baixa recuperabilidade, 
a Fazenda se comprometeu 
a não recorrer ou desistir de 
todos os recursos, visando 
otimizar e dar cumprimento 
a seus objetivos primários 
sem o gasto desnecessário 
ou indesejado de recursos 
financeiros. 

Cada vez mais se eviden-
cia a necessidade de se 
maximizar a eficiência da 
máquina pública para que 
não faça uso de seus meca-
nismos para obter resulta-
dos insatisfatórios. O Supe-
rior Tribunal de Justiça, por 
sua vez, ao firmar o acordo, 
tem por objetivo a redução 
dos processos em curso, 
tendo em vista que o Judici-
ário, inclusive as instâncias 
superiores, se vê cada vez 
mais abarrotado de ações 
e recursos para serem jul-
gados, acarretando o entu-
pimento da esfera judicial e 
a perda da celeridade pro-
cessual, a qual consiste em 
um princípio consagrado 
pela Constituição Federal. 

Na prática, conforme 
apontado pelo próprio pre-
sidente do Superior Tribu-
nal de Justiça, a medida 
consiste em uma superação 
daquela visão processual 
atrasada, em que a defesa 
eficiente do Erário significa-
va a interposição de diver-
sos recursos em todos os 
processos de titularidade 
da Fazenda Pública. 

A medida, quando levada 
a cabo, trará como conse-
quência a extinção de mais 
de 3 mil recursos em trâmi-
te no Superior Tribunal de 
Justiça até o recesso foren-
se de julho deste ano, o que 
significa um considerável 
avanço em termos de cele-
ridade processual e eficiên-
cia dos órgãos judiciais. 

Em todas as matérias jurí-
dicas é de extrema impor-
tância se superar a ideia 
obsoleta de que a defesa 
de qualidade condiz com 
a apresentação de inúme-
ros recursos, ainda que 
meramente protelatórios 
ou ineficazes. A demora na 
solução de conflitos acar-
reta prejuízos inestimáveis 
tanto aos indivíduos en-
volvidos no litígio quanto 
à sociedade coletivamente 
considerada. Não são pou-
cos os casos em que a par-
te envolvida falace e não vê 
um conflito que perdurou 
por toda a sua vida ter um 
desfecho, ainda que insa-
tisfatório. 

Também não são poucas 
as vezes em que a pessoa 
severamente prejudicada 
por outrem deixa de acio-
nar o Judiciário por acredi-
tar ser um meio ineficiente 
para solucionar o embate. 

Por essa razão que medi-
das como aquela tomada 
pelos membros da Procu-
radoria Geral da Fazenda 
Nacional e pelo Superior 
Tribunal de Justiça devem 
ser utilizadas como parâ-
metro para todo o sistema 
judicial brasileiro, com a 
finalidade de que tanto as 
pessoas leigas quanto os 
profissionais da área do 
direito busquem otimizar 
os meios processuais e dar 
cumprimento ao princípio 
constitucional da celeri-
dade, tendo como norte o 
conceito de eficiência pro-
cessual, o qual se mostra 
imprescindível atualmente.

Mega Sena
Concurso n° 2156
01/06/2019
01 - 06 - 23 - 26 - 39 - 49

 
Lotofácil
Concurso n° 1821
31/05/2019 
02 - 03 - 04 - 05 - 07
09 - 10 - 13 - 14 - 16
17 - 19 - 20 - 21 - 25

Lotomania
Concurso n° 1974 
31/05/2019
06 - 11 - 18 - 19 - 31
34 - 35 - 52 - 53 - 57
69 - 72 - 76 - 77 - 82
90 - 92 - 93 - 96 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1943
01/06/2019
Primeiro sorteio 
06 - 08 - 22 - 25 - 38 - 48
Segundo sorteio
04 - 13 - 20 - 31 - 35 - 42

Federal
Extração n° 05393
01/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   28918           500.000,00
2º  22194              27.000,00 
3º  63405             24.000,00
4º  86750              19.000,00
5º  71732               18.329,00
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Prefeitura cumpre agenda internacional 
com empresas que atuam no município 

Programa de Inclusão Digital da 
prefeitura forma mais 500 pessoas

A Prefeitura de Guarulhos, 
representada pelo secretário 
de Desenvolvimento Científi -
co, Econômico, Tecnológico 
e Inovação (SDCETI), Rodrigo 
Barros, cumpre agenda 
internacional em Montreal, no 
Canadá, desta segunda (3) a 
sexta-feira (7), acompanhada 
por empresas que atuam no 
município e integram o Se-
tcesp (Sindicato das Empre-
sas de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região).

Na ocasião, Barros e exe-
cutivos visitarão empresas 
canadenses de transporte, o 
que possibilitará a troca de 
ideias e experiências que 
reforçarão a vocação logísti-
ca de Guarulhos, justifi cada 
pela localização da cidade, 
próxima às rodovias federais 
Presidente Dutra (SP-RJ) 
e Fernão Dias (SP-MG), as 
estaduais Ayrton Senna (SP-
-Vale do Paraíba) e Rodoanel 
aos portos de São Sebastião 
e Santos, respectivamente, 
além da presença do maior 
terminal de cargas aéreas no 

Aeroporto Internacional. 
“Guarulhos possui uma 

localização privilegiada para 
a logística e estou muito feliz 
de ter sido convidado para 
fazer parte dessa comitiva 
que também conta com em-
presas de Guarulhos. Nosso 
objetivo, além do intercâmbio 
de informações, é atrair ainda 
mais investimentos para a 

cidade”, afi rmou o secretário 
Rodrigo Barros. 

Neste ano, a delegação do 
Setcesp conta com mais de 
20 empresários, sete deles, 
com sede ou fi lial em Gua-
rulhos. São elas: Braspress, 
Mirassol Expresso, West 
Cargo, Tora Logística, Flash 
Courrier, TSA Cargo e Fadel 
Transportes.

“A missão tem por objetivo 
se aprofundar no que de 
mais moderno existe em 
treinamento de motoristas e 
mobilidade urbana de cargas. 
É uma imersão em tudo aqui-
lo que pode ser absorvido e 
levado ao Brasil”, disse o pre-
sidente do Setcesp, Tayguara 
Helou. 

Mais de 500 alunos 
receberam na tarde da 
última sexta-feira (31) seus 
diplomas pela conclusão de 
diversos módulos do Pro-
grama de Inclusão Digital 
da Secretaria do Trabalho, 
que tem o objetivo de ofe-
recer aulas de informática 
gratuitas à população de 
todas as regiões da cidade.  
Nos últimos dois anos, mais 
de 2 mil pessoas já foram 
certifi cadas pelo programa.

Em cerimônia realizada 
no anfi teatro F da Univer-
sidade Guarulhos (UNG 
Univeritas), os alunos dos 
telecentros CEU Presidente 
Dutra, CEU Paraíso, CEU 
Otawwa – Uirapuru, CEU 
Parque São Miguel, CEU 
Jardim Cumbica, CEU Rosa 
de França, CEU Bambi, 
CEU Ponte Alta, Vila Augus-
ta – CTMO, CIC Pimentas, 
Ponte Grande (ONG São 
Geraldo), Hotel Santa Mô-
nica, Biblioteca São João e 
Casa do Jovem. receberam 
seus diplomas das mãos 
de seus professores e da 
secretária Municipal do 

Trabalho, Telma Cardia, 
junto ao vereador Wesley 
Casa Forte, representando 
o prefeito Guti.

Telma parabenizou os 
formandos pelo esforço e 
busca de novos conheci-
mentos e lembrou que, nos 
dias atuais, saber infor-
mática é estar um passo à 
frente na busca por uma 
colocação no mercado de 
trabalho. 

Amanda Silva de Oliveira 
Leite, 18 anos, cursou o 
primeiro módulo do pro-
grama na unidade do Hotel 
Santa Mônica inaugurada 
em fevereiro deste ano. “É 
uma oportunidade para os 
jovens, um conhecimento 
que vai fazer diferença na 
nossa vida, ajudar no currí-
culo. A informática faz com 
que a gente olhe o mundo 
de forma diferente. Eu já 
estou procurando emprego 
e esse curso vai ajudar mui-
to, já que hoje praticamente 
tudo é feito no computador, 
na internet. Quanto mais 
aprendermos, melhor para 
nós”, disse. 
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Bola na caçapa!
Conforme eu previ, Cristiano David Gonçalves foi 

nomeado pro-
curador geral da 
Prefeitura. Embora 
a categoria tenha 
votado em outros 
dois candidatos, o 
prefeito Guti (PSB) 
escolheu o prefe-
rido do secretário 
Airton Trevisan 
( justiça)...

Prefeitura pretende ampliar convênios 
para suprir déficit nas vagas em creches

Proguaru aguarda novos 
contratos para definir 
o próximo orçamentoAntônio Boaventura

Para o próximo ano, a pre-
feitura pretende ampliar o 
número de entidades habi-
litadas para atendimento de 
crianças nas creches muni-
cipais. Até março deste ano, 
o défi cit de vagas para era 
de aproximadamente 8 mil. 
Atualmente, a administração 
pública atende cerca de 27 
mil crianças entre estruturas 
próprias e conveniadas.

 “Temos necessidade de 
aumento no atendimento 
de 1500 crianças e nesse 
ano vamos atender 4500. 
A demanda é contínua. 
Temos uma projeção para 
o ano que vem e promover 
de forma rápida e efi ciente 
é ampliar o convênio com 
as conveniadas. Estamos 
tentando resolver alguns 
gargalos como de do-
cumentação e estamos 
trabalhando com ajuste de 
procedimento”, disse o se-
cretário de Educação, Paulo 
César Silva, durante audiên-
cia pública na Câmara.

Ele também afi rmou que 
deve entregar até o fi nal 
deste ano, nove das dez 
creches que atualmente 
estão em obras na cidade. 
Atualmente, de acordo 
com dados fornecidos pela 
administração municipal, 
há 56 escolas da rede e 74 
instituições parceiras que 
atendem as crianças em 
idade de creche.

Silva ressaltou que em 
virtude das difi culdades 

fi nanceiras que atravessa o 
país, a pasta trabalha com 
receita reduzida e suas 
prioridades. Ele destacou 
que existe a necessidade 
de ampliar os investimentos 
para que o município possa 
atingir as metas estabeleci-
das do Programa Municipal 
de Educação (PME). O 
orçamento previsto para o 
próximo ano é de pouco 
mais de R$ 1,1 bilhão.

“Nós temos uma preo-

cupação imensa. A nossa 
necessidade de investi-
mento é grande para que 
possamos atingir as metas 
do PME. Isso refl ete na 
administração e consequen-
temente na educação. Dada 
a quantidade de projetos, 
trabalhamos com o orça-
mento enxuto e fazemos a 
escolha o que é mais priori-
tário. Estamos antecipando 
os fatos e trabalhando com 
o que tem”, observou.

Sem a presença do 
presidente Francisco 
José Carone Garcia, a 
Progresso e Desenvol-
vimento de Guarulhos 
(Proguaru) apresentou 
nesta segunda-feira (3), 
em audiência da Lei de 
Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), parte do 
trabalho já executado 
neste ano. Entretanto, 
dirigentes da empresa 
de capital misto afirmam 
que a previsão orça-
mentária para o próximo 
ano depende de novos 
contratos.

A previsão orçamentá-
ria da Proguaru para este 
ano é de R$ 142 milhões. 
E a principal atividade 
para 2019 está voltada 
para a zeladoria e a ope-
ração tapa-buracos. 

“No momento, a contra-
tação de pessoal é muito 
restrita por fica limita-
da ao orçamento. Não 

adianta a gente gastar 
mais do que a gente 
pode. As demandas não 
resolvidas é muito menor 
por que são situações 
muito complexas como o 
descarte irregular, onde 
recolhemos entulhos 
no mesmo lugar por até 
quatro dias, além das 
limpezas de boca de 
lobos em grande ave-
nidas”, explicou Bruno 
Gersósimo, assessor da 
presidência da Proguaru.

A empresa ressalta que 
o orçamento de 2020 
não pode ser concluído 
por conta da possibili-
dade do fechamento de 
novos contratos. 

Um deles pode ser com 
a Secretaria de Educa-
ção, porém, como de 
praxe desta atual gestão, 
não foram revelados 
valores e detalhes desta 
possível prestação de 
serviço. (A.B.)

Reticências...

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

Vai que cola
Perceptível: o vice-prefeito Alexandre 

Zeitune (REDE) cada vez mais próximo
do prefeiturá-
vel Elói Pietá. 
Deve estar 
se cacifando 
para ser o vice 
do petista em 
2020… Posição

Prefeiturável 
pelo NOVO, 
Wilson Paiva vem 
adotando dis-
curso crítico em 
relação ao gover-
nador João Dória 
(PSDB)...

Fôlego
Impressionante o ritmo do prefeito Guti PSB) duran-

te os fi nais de semana. Além de várias solenidades 
da Prefeitura, ele tem frequentado diversos cultos 
evangélicos. E até festa junina da Maçonaria. Até 
parece que já está em campanha pela reeleição…

Engarrafada
Moradores da periferia, como Jardim Presidente 

Dutra (13 Km), relatam que pela manhã estão levando 
2 horas para chegar ao Centro. Guarulhos precisa ur-
gente de via alternativa à rodovia Dutra. A mais viável 
seria a ampliação da avenida Monteiro Lobato…

Descartado?
Durante a campanha, em 2016, Guti falou muito em 

securitização da dívida. Trata-se de angariar fundos 
negociando os créditos da Prefeitura com bancos. O 
assunto caiu no esquecimento?...

A via como ela é
Como a Tapajós é mais etílica que gastronômica, os 

dono de bares preferem que a rua continue abrigan-
do feira livre aos domingos. Assim conseguem 50% 
de desconto no IPTU e não atrapalha o movimento 
noturno…

Hay gobierno, soy a favor
O ex-deputado federal Jorge Tadeu Mudalen 

deverá ser nomeado na secretaria estadual de 
Transportes. Ele é engenheiro civil. E sua esposa, a 
vereadora paulistana Sandra Tadeu (DEM), candidata 
à reeleição em 2020…

vel Elói Pietá. 
Deve estar 
se cacifando 
para ser o vice 
do petista em 

assunto caiu no esquecimento?...
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Prefeitura. Embora 

votado em outros 
dois candidatos, o 
prefeito Guti (PSB) 

rido do secretário 
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Equipe escolar e alunos da 
Escola da Prefeitura de Gua-
rulhos (EPG) Sítio do Pica Pau 
Amarelo, no Jardim Cocaia, 
quebraram a rotina durante 
a 7ª Semana Mundial do 
Brincar, celebrada de 19 de 
maio a 2 de junho, com uma 
visita especial ao Zoológico 
de Guarulhos, com direito 
a piquenique e resgate das 
brincadeiras amarelinha, 
batata quente, escravos de 
Jó, peteca, vivo ou morto, 
bambolê, pula corda, bolinha 
de sabão, entre outras.

“Foi um dia de diversão 
garantida. Professores e 
funcionários participaram 
junto com a criançada, com 
muito entusiasmo”, contou a 
coordenadora pedagógica, 
Marisa Barbosa de Queiroz.

O resgate de brincadeiras 
também deu o tom às ativida-
des na EPG Vicente Ferreira, 
no Pimentas. Para marcar a 
semana, professoras trabalha-
ram obras do artista plástico 
carioca, Ivan Cruz, bem como 

releituras inspiradas nas obras 
do pintor, por meio de um 
painel em que as crianças 
representaram cantigas, 
ciranda, peixe vivo, corre cutia 
e lencinho branco, além de 
ofi cinas com massinha caseira 
e avião de papel.

Já na EPG Undina Capellari 
Nunes, em Cumbica, foram 
realizados jogos de coopera-
ção, como proposta de união, 

motivação e solidariedade 
entre as crianças. A atividade 
teve como objetivo fortalecer 
a autoestima e as relações 
sociais entre os alunos. Para 
Andressa Assad, coordena-
dora pedagógica da unidade 
escolar, nas últimas déca-
das os brinquedos simples 
cederam espaço para às 
inovações tecnológicas, mas, 
mesmo com essas mudan-

ças, é importante que as 
crianças se movimentem e se 
relacionem.

Nas EPG “Mariazinha Re-
zende Fusari” e “Zélia Gatai”, 
ambas no CEU Presidente 
Dutra, com apoio da Escola 
360, as crianças tiveram 
tempo e espaço para brincar 
livremente, interagindo com 
diferentes materiais espalha-
dos pelo espaço do auditório.

Visita ao zoo e resgate de brincadeiras 
marcam a Semana Mundial do Brincar
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Nesta quarta-feira (5), 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o Adamastor 
Centro recebe, das 8h 
às 17h, o “3º Seminário 
de Educação Ambiental - 
Humanidade e o Planeta. 
Qual o custo das minhas 
escolhas?”. O evento tem 
entrada livre e gratuita 
para o público em geral 
até o limite de 200 vagas. 

Os demais lugares serão 
preenchidos por coorde-
nadores, gestores e pro-
fessores das escolas da 
Prefeitura de Guarulhos.

Após a abertura ofi cial, 
às 8h30, às 10h30 e às 
13h30, acontecem as 
palestra “Saúde, Ambien-
te e Sustentabilidade” 
com Anderson Fernando 
Brunholi; “Educação am-
biental: ferramenta para o 
exercício da cidadania ati-
va”, ministrada por Mônica 
Osório Simons, e “Maquia-
gem verde: a publicidade 
insustentável no ambiente 
escolar”, com Lívia Catta-
ruzzi Gerasimczuk.

A partir das 15h20, serão 
apresentadas políticas pú-
blicas atuais que abordam 
o impacto do consumo 
na infância e o consumo 
verde (sustentabilidade 
por meio das escolhas 
dos indivíduos), além do 
Painel de Boas Práticas 
com apresentação de 
ações desenvolvidas na 
cidade, como o progra-
mas Lixo Zero Guarulhos 
(Secretaria de Serviços 
Públicos), Nossa Escola 
Recicla (Secretaria de 
Educação), Ambienta 
Saúde - UBS / Escolas (Se-
cretaria de Saúde), e Ilhas 
Verdes, da Secretaria de 
Meio Ambiente.

Serviço:
Evento: “3º Seminário 

de Educação Ambiental - 
Humanidade e o Planeta. 
Qual o custo das minhas 
escolhas?”

Hora: das 8h às 17h
Local: Adamastor Centro 

(avenida Monteiro Lobato, 
734 – Macedo)

Entrada livre (200 vagas)

Adamastor recebe 3º Seminário 
de Educação Ambiental nesta 4ª

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
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O prefeito Guti assinou 
nessa sexta-feira (31) o Plano 
de Mobilidade Urbana (PMU) 
que irá nortear o planeja-
mento do município pelos 
próximos 10 anos, no que 
refere ao deslocamento 
de pessoas e de bens pela 
cidade.

Um grupo de trabalho 
formado por 15 servidores 

elaborou o documento de 
forma integrada com o plano 
diretor da cidade e com 
ampla participação da popu-
lação, através da realização 
de duas audiências públicas 
no primeiro semestre deste 
ano (em 30 de março e 15 
de abril). Também foram res-
pondidos 376 questionários 
e registradas 1.323 partici-

pações populares no site da 
Prefeitura de Guarulhos.

De acordo com a Lei 
12.587/12 (Política Nacional 
de Mobilidade Urbana), cida-
des com mais de 20 mil ha-
bitantes que não apresenta-
rem o PMU para os próximos 
10 anos fi carão impedidas de 
contratar recursos federais 
para investir na área.

O prefeito Guti inspe-
cionou na manhã desse 
sábado, dia 1º, a ciclofai-
xa na Vila Galvão, obra  
entregue recentemente  
à população. 

A intervenção atende 
aos pedidos de ciclistas, 
pedestres e também de 
motoristas, já que os 
usuários podem praticar 
suas atividades de lazer 
com muito mais segu-
rança.

Com 1,35 quilômetro 
de extensão, a ciclo-
faixa vai da avenida 
Francisco Conde (Lago 
dos Patos) até as pro-
ximidades da rua São 
Miguel do Araguaia. “É 
muito importante que as 
pessoas tenham mais 
segurança sempre. Tanto 
nos momentos de lazer, 
quanto naqueles em 
que precisam fazer seus 
deslocamentos pela re-
gião utilizando bicicleta”, 
afirmou 

Guti sanciona Plano de Mobilidade
Urbana para os próximos dez anos

Recém-entregue, ciclofaixa na Vila 
Galvão é inspecionada pelo prefeito

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta 
segunda-feira, 3, a retomada 
da proposta de ampliação da 
Linha 2-Verde do Metrô (que 
hoje liga a Vila Madalena, na 
zona oeste, à Vila Prudente, 
na zona leste, por meio da 
Avenida Paulista), mas agora 
só até o bairro da Penha, na 
zona leste, e não mais até 
Guarulhos, como vem sendo 

prometido pelo governo 
estadual desde 2014.

O governo de São Paulo 
vai investir R$ 5,5 bilhões 
para a elaboração dos 
projetos, desapropriações e 
execução das obras civis do 
trecho Vila Prudente a Pe-
nha. Parte deste valor já foi 
utilizado na desapropriação 
de 96,5% dos 226 imóveis 
necessários para a obra.

Em agosto, durante a 
campanha eleitoral, Doria 
prometeu que levaria o Me-
trô até Guarulhos por meio 
de uma Parceria Público-
-Privada (PPP).

A ideia, desenvolvida ao 
longo da gestão Geraldo 
Alckmin (PSDB), era que a 
Linha 2-Verde tivesse 14,4 
quilômetros, divididos em 13 
estações. A linha seria inter-

ligada à Linha 12-Safi ra da 
CPTM e, em especial, com a 
Linha 13-Jade, o trem que vai 
até o Aeroporto Internacional 
de Cumbica. A proposta teve 
seu projeto básico concluído 
em março de 2014. 

O Estado já tem contratos 
assinados para a construção 
da linha, que foram sus-
pensos no fi m de 2015 por 
falta de verbas. Os contratos 

dividiam a linha em oito lotes. 
Até as desapropriações já 
haviam começado. Do total 
de 521 imóveis que o gover-
no precisava adquirir, 308 já 
estavam em posse do Metrô.

Agora, no lugar de obras, 
o governo anuncia a volta a 
uma etapa anterior, a de con-
tratação de projeto executivo. 
E em um trecho menor, até a 
Estação Penha, com ligação 

até a Linha 3-Vermelha do 
Metrô.

Será um trecho de 8,3 
quilômetros, envolvendo oito 
estações (Orfanato, Água 
Rasa, Anália Franco, Vila 
Formosa, Guilherme Giorgi, 
Nova Manchester, Aricandu-
va e Penha). A promessa é 
que essas obras comecem 
no ano que vem -- mas a 
data da entrega das novas 
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Governo de SP anuncia projeto até a Penha 
de metrô antes prometido para Guarulhos

Por meio de nota divul-
gada à imprensa, a gestão 
Doria informou que “o 
Metrô tem o compromisso 
permanente de melhorar 
a oferta do serviço para a 
população ampliando a ma-
lha”, e que “nesse momen-
to, os esforços são para 
levar a Linha 2-Verde até a 
Penha, na zona leste”.

A extensão da Linha 
2-Verde criaria o primeiro 
ramal do Metrô radial, in-

terligando todas as demais 
linhas da cidade de São 
Paulo. 

A proposta vinha sendo 
defendida pelos técnicos 
da empresa, entre outros 
motivos, pelo fato de aliviar 
parte do tráfego da Linha 
3-Vermelha, tido como o 
metrô mais carregado do 
planeta.

Quando concluída a 
extensão até Penha, a Linha 
2-Verde terá 23 km de 

extensão, com 22 estações 
desde a Vila Madalena. 

Passará a ser a linha de 
metrô mais extensa de 
São Paulo, conectando-
-se diretamente com as 
linhas 1-Azul (Paraíso e Ana 
Rosa) 3-Vermelha (Penha), 
4-Amarela (Paulista), 5-Lilás 
(Chácara Klabin), 15-Prata 
(Vila Prudente) e 11-Coral 
(Penha), transportando 
mais de 1,1 milhão de pes-
soas por dia.

Depois de concluída extensão, Linha terá 23 km de extensão
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Na noite da última sexta-
-feira (31), o Departamento 
de Iluminação Pública da 
Secretaria de Obras en-
tregou luminárias na viela 
Quatro, no Parque Mikail, 
como parte do programa 
Ilumina Guarulhos. No lo-
cal, foram instalados 14 
pontos, benefi ciando di-
retamente cerca de 60 
famílias e atendendo uma 
antiga reivindicação da co-
munidade.

 A ação da Prefeitura terá 
sequência nesta semana, 
quando outras vias ganha-
rão iluminação pública. No 
Jardim Joemi (próximo à 
Estrada Itaim), por exem-
plo, uma escadaria; a rua 
Angelo Caldini e a viela 
Particular Um, ganharão ao 
todo 12 pontos. 

Na Vila Augusta, a rua Fir-
mino Perella terá dois pon-
tos; na Ponte Grande, a rua 
Genaro Vigorito será bene-
fi ciada com 12 luminárias; 
no Presidente Dutra, as 
ruas Morretes e viela Dona 

Hermínia terão sete e dois 
pontos, respectivamente.

 De janeiro até agora o 
programa já atendeu vias 
nos bairros do Taboão, Pi-
mentas, Jardim Fortaleza, 

Geraldo Teixeira (Cabuçu), 
Cumbica, Mikail, Jardim 
Fátima, São João, Jardim 
Fortaleza, Jardim Okuya-
ma, Invernada, Ponte Alta, 
entre outros locais.

SDCETI mantém para o próximo ano o 
mesmo orçamento previsto neste ano
Antônio Boaventura

Com a redução do orça-
mento municipal em quase 
R$ 500 milhões para o pró-
ximo ano, a Secretaria de 
Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico 
e de Inovação (SDCETI) 
manteve o mesmo valor 
aprovado para custeio e in-
vestimento nos 365 dias de 
2019. Ou seja, terá a verba 
de R$ 1 milhão e apenas R$ 
9 para investir em projetos 
relacionados a tecnologia.

O secretário Rodrigo 
Barros prevê um custo de 
R$ 991 mil com folha de 
pagamento e outras despe-
sas oriundas da prestação 
de serviço ao longo do ano 
pela SDCETI. Já Martinho 
Risso, secretário-adjunto 
da SDCETI, que substituiu 
Barros durante a audiência 
pública da LDO na Câmara, 
nesta segunda-feira (3), 
esclareceu que a secretaria 
tem a missão de propor al-
ternativas de arrecadação e 
não de fi scalizar os serviços 
na cidade.

“Essa é a chamada guerra 
fi scal e o governo desesti-
mula. Mas, a Câmara agiu 
bem ao aprovar a lei. O 
princípio tem que valer 
para todos. Os aeroportos 
viraram um verdadeiro 
shopping center. Nós 
proporcionamos a possibi-
lidade do município lançar 
os tributos e nós não temos 
esse poder de polícia fi sca-
lizadora”, explicou Risso.

Risso entende que existe 
a possibilidade de haver 
maior interação do poder 

público com a sociedade 
civil, o qual denomina de 
plataforma colaborativa. 
“Para não zerar a dotação 
deixamos valores simbóli-
cos. Por enquanto estamos 
conseguindo trabalhar com 
o que tem. Às vezes não 
é o ideal, mas nós traba-
lhamos e conseguimos 
produzir bastante. A gente 
também trabalha muito 
com parcerias e acho que 
a cidade toda se mobiliza 
em torno do progresso”, 
emfatizou.

Programa Ilumina da prefeitura leve 
luz à viela Quatro no Parque Mikail                                   
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11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação
[ bloco de notas ]

Prefeitura recebe inscrições 
para curso de coleta seletiva

Codemgru discute soluções para o 
desenvolvimento socioeconômico

A Prefeitura de Guarulhos 
abriu inscrições para o 1º 
Curso Condomínios Lixo Zero 
oferecido pelo Departa-
mento de Limpeza Urbana 
da Secretaria de Serviços 
Públicos da (SSP). Inscrições 
gratuitas devem ser feitas 
através do portal lixozero.
guarulhos.sp.gov.br, até dia 
24 de junho. O curso será 
realizado no dia 29, sábado, 
a partir das 9h, na Faculdade 
Torricelli, Macedo.

Ministrado pelas equipes 
de Educação Ambiental e 

Mobilização Social da SSP, 
o curso dará orientações 
para que os condomínios 
adequem suas estruturas 
para a separação dos resí-
duos de acordo com as leis 
municipais, além de mostrar 
as diversas possibilidades de 
destinação dos resíduos re-
cicláveis separados. Durante 
a atividade, serão abordadas 
estratégias de educação 
ambiental para incentivar, 
mobilizar e engajar os condô-
minos a separarem em seus 
lares os resíduos gerados. 

O Conselho de Desenvol-
vimento Municipal da Cidade 
de Guarulhos – Codemgru, 
se reuniu no Auditório do 
Paço Municipal, Bom Clima, 
para a realização da 4º 
reunião de trabalho na qual 
foram discutidos temas como 
mobilidade urbana, saúde, 
desenvolvimento econômico, 
educação e gerenciamento 
de resíduos sólidos. A ideia 
é fomentar subsídios para 
implementar projetos que 
possibilitem a dinamização 
de políticas públicas para 
o município, bem como 
apresentar o andamento e 
tramitação das ações. 

O órgão é um instrumen-
to de articulação que visa 

estreitar o relacionamento da 
sociedade civil organizada 
com o governo municipal, 
além de reunir entidades 
responsáveis pela produção 
de conhecimento no muni-
cípio. Para o prefeito Guti, o 
Codemgru tem se mostrado 
um importante elo entre 
os setores produtivos e a 
Prefeitura. “Precisamos desse 
protagonismo. A iniciativa nos 
mostra a quantidade de pes-
soas engajadas na evolução 
da cidade e na busca pelo 
bem-estar do guarulhense. 
Juntos, somos capazes de 
alcançar soluções antes 
inimagináveis. Todos por uma 
cidade melhor”, ressaltou 
Guti, presidente do Conselho.

[ bloco de notas ]

Parque da Saúde recebeu festival 
multicultural neste final de semana

O Parque da Saúde, no Go-
poúva (rua Irís, s/nº) recebeu 
a segunda edição do PLUR 
Festival GRU - Elevando 
Amor ao Próximo, evento 
multicultural sem fi ns lucrati-
vos, com diversas atrações 
das 9h até as 22h.

Durante o evento, cerca 
de 50 artistas, entre DJs e 
bandas, passarão pelo local 

para realização de apresenta-
ções em dois palcos. Também 
estão programadas interven-
ções circenses com palhaços, 
malabaristas, ofi cinas de man-
dala e artesanato, reciclagem, 
plantio  de mudas, ações de 
limpeza e revitalização do par-
que, exposição de artesanato, 
conscientização ambiental e 
social, entre outras atividades.

Divulgação[ transparência ]

Linha 480 muda itinerário e 
beneficia região do Jardim Munira

Para melhorar o atendi-
mento aos cerca de 180 
mil passageiros mensais, 
entre eles moradores 
dos condomínios Nelson 
Rodrigues e Clarice 
Lispector, que agregam 
37 prédios de aparta-
mentos, a partir deste 
sábado (1º) a linha de 
ônibus 480, que liga o 
Parque Santos Dumont 
ao Terminal Taboão (via 

Jardim Santa Lídia) terá o 
seu itinerário alterado na 
região do Jardim Munira.

De acordo com o novo 
trajeto elaborado pela 
Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana, os 
carros passarão a trafegar 
pelas ruas Clarice Lispec-
tor e Nelson Rodrigues 
em ambos os sentidos. A 
linha 480 realiza 6,9 mil 
viagens por mês.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
Gestão compartilhada em regime de cooperação 
mutua entre os participes, e integração do hospital 
na rede regionalizada e hierarquizada de estabele-
cimentos da saúde que constituem o SUS - Sistema 
Único de Saúde- Guarulhos/SP; e subvenção social 
destinada a atender despesa de custeio conforme lei 
municipal n.º 7664 de 05/12/2018.
VALOR: R$ 4.288.735,45

CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
Fornecimento de carne congelada.
VALOR: R$ 671.571,24

COLISEU INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Fornecimento de tênis.
VALOR: R$ 567.977,76

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS 
LTDA
Serviço de manutenção, suporte e atualização do sis-
tema informatizado de controle de gestão do ISSQN 
e Nota Fiscal de serviço eletrônica.
VALOR: R$ 362.762,75

AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
LTDA
Fornecimento de Amoxicilina.
VALOR: R$ 232.011,33

CM HOSPITALAR S.A
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 99.446,02

CIRUROMA COMERCIAL LTDA
Fornecimento de eletrodos reusáveis.
Valor: R$ 59.990,04

EMPRENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA EPP
Fornecimento de complemento alimentar em pó para 
adulto e criança e outros.
VALOR:R$ 52.699,24

CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA
Fornecimento de aparelho de amplificação sonora 
individual – AASI prescrito.
VALOR: R$ 45.100,00

CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE 
LIMITADA
Fornecimento de bisturi descartável.
VALOR: R$ 29.742,70

AIRMED EIRELI-EPP
Fornecimento de lidocaína e resina fotopolimerizavel
VALOR: R$ 23.892,75

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 31 de maio de 2019.

Educação recebe exposição de 
fotografias de alunos da EJA

Paisagens, natureza e 
cenas do cotidiano. Quem 
passar pelo prédio da Se-
cretaria de Educação, no 
Macedo, até o próximo dia 
14 de junho vai notar mui-
tas imagens expostas no 
saguão principal formando 
a exposição “O Mundo ao 
Meu Redor através de um 
Click”, com fotografias de 
alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da 

Prefeitura de Guarulhos.
A iniciativa faz parte do 1º 

Concurso de fotografi a EJA 
2019, e tem como objetivo 
valorizar produções artísti-
cas e culturais  em diferen-
tes linguagens e mídias no 
processo de ensino apren-
dizagem, além de colaborar 
com o senso críticos dos 
alunos enquanto seres 
sensíveis e construtores de 
conhecimento.
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A cantora Ludmilla entrou 
para o time dos comprome-
tidos. Nesta segunda-feira, 
3, o colunista Leo Dias reve-
lou que ela está namorando 
uma integrante de seu grupo 
de bailarinas. A informação 
foi confi rmada à reportagem 
pela assessoria da cantora.

“Estou namorando com 
a minha bailarina e melhor 

amiga Brunna Gonçalves. E 
a música Espelho, que está 
no meu novo DVD, foi de-
dicada a ela”, disse ao colu-
nista. Brunna Gonçalves é 
bailarina de Ludmilla desde 
2017. Até a publicação des-
ta reportagem, ambas ain-
da não haviam comentado 
a novidade em suas redes 
sociais. 

A cantora lança nesta se-
gunda-feira o seu novo DVD, 
Hello Mundo, com uma ses-
são em um cinema do Rio de 
Janeiro. O show foi gravado 
em fevereiro deste ano na 
Jeunesse Arena, na capital 
fl uminense, e conta com 
a participação especial de 
Anitta, Léo Santana, Simone 
e Simaria, Ferrugem e Jão.

Ludmilla assume namoro com 
a bailarina Brunna Gonçalves

Agnaldo Timóteo, que 
está internado desde o 
dia 21 de maio em um 
hospital de Salvador, 
apresenta um quadro de 
confusão mental, segun-
do informou o boletim 
médico divulgado nesta 
segunda-feira, 3. Ainda 
na unidade de terapia in-

tensiva (UTI) do Hospital 
Geral Roberto Santos, o 
cantor de 82 anos verba-
liza e teve discreta piora 
no quadro infeccioso.

“[Timóteo] Apresenta 
um quadro de desorienta-
ção fl utuante compatível 
com delirium (confusão 
mental comum em idosos 

hospitalizados)”, informou 
a nota. No domingo, 2, o 
quadro clínico do cantor 
era estável, mas ele não 
tinha se adaptado à dieta 
via oral. Um dia antes, a 
equipe médica tinha libe-
rado a ingestão de líqui-
dos como água de coco 
e chás.

Internado na UTI, Agnaldo Timóteo 
tem quadro de confusão mental
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Acontece neste fi nal de sema-
na, nos dias 8 e 9 de junho, mais 
uma edição da Festa Junina da 
Associação Comercial e Empresa-
rial de Guarulhos. É o quarto ano 
de festividades e, assim como em 
2018, o Terceiro Setor da cidade 
vai fi car com a arrecadação das 
barracas típicas. Além disso, a 
ACE pede a doação de agasalhos 
para quem for até a festa, que 
tem entrada gratuita.

“Como deu certo no ano passa-
do, resolvemos manter o caráter 
solidário do nosso ‘arraiá’. É uma 
forma de ajudar várias entidades 
que prestam um serviço inestimá-
vel na nossa cidade. E, também, 
uma maneira da ACE impactar 
positivamente nossa sociedade”, 
explica o presidente William 
Paneque.

A 4ª Festa Junina da ACE-Gua-

rulhos vai ser no estacionamento 
Líder Parking, à Avenida João 
Bernardo de Medeiros, 246, bem 
ao lado da sede da entidade. A 
festança começa às 16h e vai até 
as 23h30, no sábado e no do-
mingo, dia 10. Além de reverter a 
renda das barracas à fi lantropia, a 
ACE solicita que os participantes 
doem agasalhos, para o período 
de frio que se aproxima.

Comida típica e muita música
Como em toda boa festa junina, 

a da ACE terá barracas de comi-
das típicas e brincadeiras. Cada 
entidade fi lantrópica cuidará 
de uma barraca (confi ra a lista 
abaixo). E terá, também, música 
de primeira, com os artistas locais 
Leila & Lucas e a Orquestra de 
Violeiros, que se apresentam no 
sábado.

No domingo, é a vez da dupla 

sertaneja Everton & André e do 
tradicional grupo de pagode 
Negritude Júnior. “Sempre que 
organizamos uma festa como 
essa, nos preocupamos em trazer 
atrações consagradas, como o 
Negritude Júnior, mas também 
valorizar os artistas da cid`ade. 
Desta vez não será diferente. 
E o melhor de tudo: de graça”, 
lembrou o diretor de Eventos da 
ACE, Rubens Aquino.

As entidades participantes são: 
Olhar de Bia (barraca da pipoca 
e espeto de morango); ABEMAG 
(cachorro quente); CIAAG (batata 
frita); Pensionato São Francisco 
(milho); Asbrad (caldos); Asilo São 
Vicente de Paulo (pastel); Abam 
(bolos, doces e churros); Rainha 
da Paz (quentão e vinho quente); 
e Plantão da Solidariedade 
(tapioca).

4ª Festa Junina da ACE-Guarulhos traz Negritude 
Júnior e beneficiará entidades assistenciais

EVEMTO: Caráter solidário da festividade será mantido neste ano; além do tradicional grupo de pagode, haverá espaço para artistas de Guarulhos
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VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387
WWW.JAGUARIMOVEISGUARULHOS.COM.BR
FONE  2451-8224  

DEU A LOUCA NO PATRÃO!
Apartamento com valor a partir de 

R$ 125 mil reais* 
Pronto para morar, mude já!
 Venha visitar o apto decorado, apartamentos com 

2 dormitórios sala cozinha e banheiro. ESCRITURA GRÁTIS!

• Portaria 24 hrs
• Quadra, playground, churrasqueira,
• Área bem arborizada, piscina 
• Financiamento Banco do Brasil

Próximo ao rodoanel Guarulhos 
acesso fácil a São Paulo pela 

rodovia Fernão Dias

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387

*Valor valido para unidades sem garagem

ULTIMAS 
UNIDADES

Em Junho ganhe o 
ITBI e o registro

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Apartamento(FOTO)
Vila Alzira

Sobrado(FOTO)
Conj. Res. Paes De Barros

Terreno(FOTO)
Bonsucesso

Sobrado
Res. Pq. Cumbica

Apartamento
Picanço

Sobrado 
Parque Santos Dumont 

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

R$1.000,00(Fiador, Deposito) 
Cód.2139

Sobrado
Jardim Triunfo

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

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

R$1.700,00 (Fiador)
Cod.2106

Salão Comercial
Cidade J.d Cumbica

Pavimento térreo e superior
Prox. Base Aérea.200m2

R$8.000,00 (Fiador, Seguro 
Fiança)

Cód.1761

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica

250m2, 2 wcs, pé direito 4M
em frente ao Santander 

R$5.000,00+IPTU
Cod.1021

Apartamento
Jardim Cumbica 

58m2,Prox. Estr. Guarulhos 
Nazaré, 2Dorm, sala, coz, 1 
wc, 1 vaga, área de serviço, 

semi-mobiliado.
R$1.100,00+IPTU+COND

COd.2037

Apartamento
Vila Galvão

Casa Térrea 
Cidade Jd. Cumbica
94m2, prox. Av. Santos 

Dumont, 2dorm, sala, coz, 
área de serviço, 2 vagas
R$350.000,00 (Estuda 

Permuta por Imóvel menor 
valor, Aceita Financ.)

Cód. 1868

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha
Prox. Shopping Maia, 

2Dorm(1Ste), sala 2 ambi com 
sacada e espaço gourmet.

1vg, Lazer Completo.R$345 
MIL (Financ, Estuda Proposta)

Cod.1940

Sobrado
Jd. Das Nações

181m2, Prox. Av. Papa João 
Paulo I, 3Dorm(1Suíte), sala, 

copa, coz,2wcs, 4 vagas
R$350 Mil (Financiamento)

Cod.1582

Sobrado
presidente Dutra 

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

Terreno
Bonsucesso 

300m2,Prox. Estrada Da 
Parteira, plano

R$200 Mil (Estuda Proposta) 
Cód.1108

Terreno
Pq. Residencial Bambi

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

R$200 Mil.
Cod.539

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

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

Proposta)
cod.1666

Prox. Av. Francisco Xavier 
Correa 2 Dorm, sala, 

cozinha,1 wc, 1 vaga coberta.
R$ 900,00(Est. Proposta)

Cód.458

Novo! 50m2,prox.ao zoológico 
2 dormitórios, (1 suíte) sala, 

coz mobiliada ,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU+COND

cod.1525

41m2, Prox. Escola Chico 
Mendes, 2Dorm, coz 

planejada, sala, 1 vaga.R$75 
Mil de entrada +transferência 

de divida (Financ.)
Cod.2023

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

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

Cód.1949

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

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

Cod.168 

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

R$1.500,00 IPTU+COND 
incluso.

cod.1654

IMÓVEL
AINDA

É O MELHOR
NEGÓCIO

Divulgue seu imóvel na
12ª maior economia do Brasil

Anuncie:
2823-0841 • 2823-0848
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[ horóscopo ]

Scooby-Doo! O Mistério Começa

Palavras do Coração

SBT, 23h15 Scoo-
by-Doo! The Mystery 
Begins. EUA/Cana-
dá, 2009. Aventura. 
Direção: Brian Le-
vant. Com Nick Pa-
latas, Robbie Amell. 
Como o tímido e 
atrapalhado ado-
lescente Salsicha 
conheceu seu cão 
Scooby-Doo? Como 

Fred, Daphne e Vel-
ma descobriram que 
gostavam de litera-
tura, de suspense e 
mistérios nos tem-
pos de colégio? Qual 
a origem da “Mistério 
S.A.”? A aparição de 
fantasmas no colégio 
da Vila Legal é uma 
boa pista pra respon-
der tais perguntas!

Globo, 13h59 Ma-
ggy é uma adoles-
cente rebelde que al-
meja pelo sucesso de 
sua banda de rock, ao 
passo que sua mãe 
não aprova a música. 
Quando ela recebe 
uma carta misteriosa 
pelo correio, de reme-

tente desconhecido e 
um conteúdo que a en-
canta, ela passa a pro-
curar o autor da carta. 
Sua surpresa é encon-
trá-lo em uma casa 
de repouso. Suas ex-
periências a partir daí 
passam a mudar seu 
modo de ver a vida.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 47

VNC
VEADEIROS

SIMCANO
QAAEDL

OUSARAIA
PIERCINGS

ZARAON
OPERADOR
FLACOI
RADIOMM
EUALAO

UNSTANGO
IOTAONI
ASPERSOR

Chapada
do Planalto

Central

Transtorno
mental

que causa
delírio

Manifes-
tações

típicas da
plateia

A segunda
cidade

turística
francesa

Devido;
merecido

Peças
reparadas
pelo sa-
pateiro

Resposta
da noiva
no altar

Tentar
realizar

algo
inusitado

Aparelhada
(a égua)
para a

montaria

O polo
com carga

positiva
(Eletr.)

Arruma-
deira de
quartos

Enfeite pre-
so direta-
mente na
pele (pl.)

Aqui e (?):
em vários
lugares

Filtro
natural do

sangue

(?) x Flu,
clássico
carioca
(fut.)

A região
do Distrito

Federal
(abrev.)

Madeira
nobre da
Amazônia

A mais
popular

das
mídias

"Cem (?) de
Solidão", li-
vro de Gar-
cía Márquez

A maior
potência
mundial 
(sigla)

Ouvir, em
espanhol

A típica
música

argentina

El. comp.
de "oni-

presente":
tudo

A parte
longa do

fuzil
Arquear 

Carlos (?),
ator 

Trabalha
na Bolsa

(?)-tsé,
filósofo

(?) kwon 
do, luta

Artigo
indefinido

plural

Borrifador
(de água)

Nona letra 
do alfabeto

grego

3/oír — tae. 4/iota — nice. 8/aspersor.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Madureira discute 
com Marco. Filipe 
se incomoda com o 
beijo de Martinha. 
Serginho convence 
Rita a contar para 
Guga que Regina a 
procurou. Filipe não 
gosta de ver Rita 
na rua com Guga e 
Serginho. Daniel e 
Tatoo implicam um 
com o outro na ONG. 
Cléber encontra 
Marco. 

Órfãos da Terra
Laila sugere que 

Dalila/Basma se 
consulte com Letícia. 
Faruq faz a prova 
prática para revalidar 
seu diploma de 
médico no Brasil. 
Paul convence 
Camila a ir ao evento 
no Instituto Boas 
Vindas. Missade vê 
Helena tentando fa-
lar com Elias. Cibele 
é irônica com Dalila/
Basma.

 

Verão 90
Jerônimo e João se 

agridem no placo e 
a briga é transmitida 
pela tv. Madá tem 
uma visão com os 
filhos de Janaína. 
Jerônimo denun-

cia João por ter 
usado nome falso. 
Mercedes humilha 
Jerônimo. João faz 
um discurso, emo-
cionando todos da 
plateia. Tobé visita 
Candé na prisão.

A Dona do Pedaço 
Régis explica sua 

situação para Josia-
ne. Lyris estranha 
quando Agno volta 
para casa com fome. 
Otávio procura Edi-
lene. Amadeu conta 
de Maria para Gilda. 
Maria revela a Josia-
ne que Amadeu está 
vivo. Gilda descobre 
um nódulo no seio. 
Maria questiona Már-
cio sobre Amadeu. 
Virgínia vê Otávio 
e Edilene juntos e 
disfarça. Fabiana 
começa a trabalhar 
na construtora.

Jezabel
Hannibal pede para 

falar com Jezabel em 
particular. Acabe não 
gosta. Hannibal diz 
à Jezabel que sabe 
o paradeiro de Elias. 
Jezabel volta e diz 
ao ouvido de Acabe 
sobre o paradeiro 
de Elias e diz que 
precisa sair. Acabe 
diz que ela não pode 
fazer isso em meio 
as comemorações 

de seu casamento, 
mas ela diz que faz 
questão de estar 
presente na captura 
de Elias. 

As Aventuras 
de Poliana

BNadine parabe-
niza Sergio pelo 
seu trabalho no 
desenvolvimento do 
game. Sem memória, 
Lindomar ainda acre-
dita que é sambista. 
João corre, mas não 
consegue alcançar 
os bandidos. Bento, 
Poliana e Luigi ensi-
nam Kessya a jogar 
Vetherna.

 Minha Vida
Sultan diz para 

Ylias que se ele 
fosse um bom pai, 
Bahar não teria ido 
embora e Efsun es-
taria a salvo. Mucella 
vai até a casa de 
Hasret para saber 
se Efsun está lá. Ela 
está desaparecida. 
Sultan insinua que 
Hulya tenha feito 
algo a Efsun.

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

virgem

Você vai encontrar 
um apoio útil que 
entrará em sua vida 
no mês que vem. É 
um bom momento 
para fazer contatos! O 
seu bem-estar interior 
se beneficiará se você 
se concentrar mais no 
conforto de sua casa, 
assim a sua vida diária 
melhorará.

Este dia vem sob o 
signo da família e dos 
grupos. Essa é a me-
lhor maneira de re-
carregar as baterias. 
Seu estado emocio-
nal está dirigindo sua 
vitalidade mais do 
que o habitual. Olhe 
para os outros e tente 
se comunicar.

Vai ser fácil fazer con-
tato com pessoas muito 
interessantes e há 
algo novo no ar. Você 
precisa de movimen-
to, isso ajudaria a se 
livrar do estresse. Uma 
fadiga nervosa está 
esperando por você. 
Desacelere seu fluxo 
de pensamento.

Há muita coisa 
acontecendo ao seu 
redor, não se disperse. 
Seus desejos estão 
em conformidade com 
a realidade e você 
é geralmente bem 
equilibrado. O que está 
faltando é praticar um 
pouco de esporte.

Você vai decidida-
mente banir as suas 
preocupações para 
tirar o máximo da vida, 
tanto quanto possível. 
Deixe que outras pes-
soas entrem na sua 
vida! Você involunta-
riamente pressiona 
demais. 

Você está vivendo 
a vida ao máximo. 
Não se preocupe 
muito com os deta-
lhes! Respire mais 
profundamente e 
isso vai ajudar você a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo.

Esta é uma boa hora 
para trabalhar em 
equipe. Colabore sem 
reservas ou preocu-
pação. Você não será 
capaz de trabalhar em 
seu próprio ritmo e 
vai precisar compen-
sar isso descansando 
um pouco.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Sua calma fará 
maravilhas e 
acabará com os 
conflitos. Você será 
recompensado com 
satisfação financei-
ra pelos esforços 
pessoais. Evite mo-
vimentos bruscos.

Você vai mais 
facilmente procurar as 
pessoas que comparti-
lham seus valores fun-
damentais para poder 
estabelecer relações 
mais estreitas. Cuida-
do com a indigestão, 
cuidado com o que 
você come.

sagitário

Você não ficará feliz 
com sua rotina. Não 
force o problema, 
basta tirar uma folga 
das coisas. Seria uma 
boa ideia diminuir o 
ritmo de vida em casa 
e modificar as suas 
prioridades; leve suas 
possibilidades atuais 
em conta.

capricórnio

Concentre-se em es-
tabilidade e confiança 
hoje, consolidando as 
coisas com as pessoas 
ao seu redor e coloque 
suas cartas na mesa. 
Você vai estar em 
excelente forma em 
geral. Preste atenção 
no que você come e 
isso vai aumentar seus 
níveis de energia.

câncer

Você não vai perder 
tempo com diferen-
ças superficiais e as 
pessoas vão gostar de 
você por isso - é uma 
receita para o sucesso. 
Você está usando a 
sua energia de forma 
construtiva, mas tire 
um tempo para des-
cansar para manter as 
coisas em equilíbrio.

touro
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Ivaldo Basilio dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro autônomo, 
nascido em Itambé (Reg. 1º Distrito), PE 
no dia onze de agosto de mil novecentos 
e sessenta e sete (11/08/1967), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Eduardo José 
dos Santos e de Maria José Basilio dos 
Santos.
Miriam Santos de Andrade, estado civil 
solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
Itabaianinha (Reg. Tomar do Geru), SE no 
dia quinze de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (15/11/1984), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Otávio Andrade da 
Cruz e de Maria Elza dos Santos.

Alex Vicente da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão contador, nascido em 
Guarulhos, SP no dia nove de julho de mil 
novecentos e oitenta e três (09/07/1983), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Manoel 
Vicente da Silva e de Nelcina Maria da 
Silva.
Janaina Garcia Garbelin, estado civil 
solteira, profi ssão motorista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (20/07/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Walter 
Fioravante Garbelin e de Roseli Garcia 
Garbelin.

Kaio Alves da Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de base, nascido em 
São Paulo (Reg. Subdistrito Saúde), SP 
no dia onze de julho de mil novecentos e 
noventa e dois (11/07/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Carlos da Silva e 
de Antonia Ferreira Alves da Silva.
Liliane Regina da Silva Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Maceió (Reg. Boca da Mata), AL no dia 
vinte e um de dezembro de mil novecen-
tos e noventa (21/12/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Adeildo Rodrigues 
dos Santos e de Lucineide Rita da Silva 
Santos.

Thiago Felipe de Santana Lima, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Mombaça (Reg. 1º Ofício), CE no dia 
três de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (03/01/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Washington Luís de Almeida Lima 
e de Maria da Glória de Santana Lima.
Marli de Oliveira Venâncio, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Ipaussu, SP no dia vinte e oito de outu-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(28/10/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Pedro Venâncio e de Maria de Oliveira 
Venâncio.

Alexandre Aparecido da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de julho de mil novecentos e setenta 
e cinco (21/07/1975), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Maurêncio Martins da Silva e de 
Maria das Dores Zacarias.
Vanderluce Pereira de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Acopiara (Reg.Distrito Trussu), CE 
no dia cinco de março de mil novecentos 
e oitenta (05/03/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Fernandes de Oliveira e 
de Maria Lucinete Alves Pereira.

Alvaro da Silva Amorim, estado civil vi-
úvo, profi ssão mecânico de avião, nasci-
do em Duque de Caxias, RJ no dia vinte 
e nove de agosto de mil novecentos e 
sessenta (29/08/1960), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jarbas Amorim e de Ruth da 
Silva Amorim.
Rita de Cássia da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de limpeza, nasci-
da em Brejo dos Santos, PB no dia dois de 
novembro de mil novecentos e setenta e 
três (02/11/1973), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de João Pequeno Filho e de Rita da Silva.

Felipe Augusto do Nascimento Olivei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido em Subdistrito Ibirapuera, 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e um 
(27/01/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Laercio Oliveira Neto e de Anna Paula do 
Nascimento Oliveira.
Viviane Bernardo Gonçalves, estado 
civil divorciada, profi ssão empresária, nas-
cida em Mirante do Paranapanema, SP no 
dia treze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e dois (13/01/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Claudio Bernardo Gon-
çalves e de Ileusa dos Santos.

Fábio Manoel da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão vendedor, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia seis de novembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (06/11/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Manoel 
Amaro da Silva e de Maria do Carmo do 
Nascimento Silva.
Carla Caroline Garcia Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezenove de setem-
bro de dois mil e um (19/09/2001), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Henrique 
Lima Oliveira e de Andrea Liliam Garcia.

Lucas dos Santos, estado civil solteiro, 
profi ssão barbeiro, nascido em São Paulo 
(Reg. 1º Subdistrito de Guarulhos), SP no 
dia vinte e nove de março de mil novecen-
tos e noventa e sete (29/03/1997), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Alberto dos 
Santos e de Elaine Cristina dos Santos.
Thamyres Leonel Calixto dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Distrito São Miguel Paulista, São 
Paulo (Reg. Distrito Ermelino Matarazzo), 
SP no dia vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e noventa e seis (27/12/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Claudio Ca-
lixto dos Santos e de Aparecida da Silva 
Leonel.

 Emerson Gomes Ribeiro, estado civil di-
vorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
março de mil novecentos e oitenta e um 
(24/03/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel Ribeiro Porfi rio e de Francisca das 
Chagas Gomes Ribeiro.
Roselaine Cordeiro Alves, estado civil 
divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(25/10/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ailton Alves e Silva e de Rubenita Cordeiro 
da Silva.

Caio Azevedo Singaki, estado civil di-
vorciado, profi ssão empresário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
abril de mil novecentos e oitenta e dois 
(17/04/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Hosuke Singaki e de Laurinete Azevêdo 
de Melo.
Danielle Dantas Narcizo, estado civil di-
vorciada, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo (Liberdade), SP no dia dezoito 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois (18/08/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Joãozito Dantas Narcizo e de Carmen 
Cecilia Sampaio.

Douglas de Souza, estado civil solteiro, 
profi ssão eletricista, nascido em Distrito 
São Miguel Paulista, São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de abril de mil novecentos e 
oitenta e quatro (28/04/1984), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Nelson Soares de Sou-
za e de Francisca Catarina Rodrigues de 
Souza.
Kátia Venia da Rocha, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica de segurança do 
trabalho, nascida em Malhada de Pedras, 
BA no dia primeiro de junho de mil nove-
centos e noventa e dois (01/06/1992), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Fernandes 
Rocha e de Venina Guimarães Fernandes 
Rocha.

Marcos Alves de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
julho de mil novecentos e setenta e quatro 
(16/07/1974), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Otoniel Alves de Oliveira e de Judite Alves 
de Oliveira.
Maria Helena de Oliveira Santos, estado 
civil viúva, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP no dia nove de maio 
de mil novecentos e sessenta e três 
(09/05/1963), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Amaro José de Oliveira e de Alzira Mar-
ques de Oliveira.

Ruan Santana da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão gerente de operações, 
nascido em Recife (Reg. Distrito São 
José), PE no dia quinze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (15/02/1993), 
residente e domiciliado em Mairiporã, SP, 
fi lho de Manoel José da Silva e de Maria 
das Neves Lima de Santana.
Maria Gabriella Gonçalo de Sousa, 
estado civil solteira, profi ssão gerente in-
dustrial, nascida em Guarulhos, SP no dia 
onze de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (11/07/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Valdemar Gonçalo de Sousa e de Mar-
garete Teodoro Gonçalo de Sousa.

Marcelo Massayuki Akamine, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente de controle de 
produção, nascido em Guarulhos, SP no 
dia primeiro de outubro de mil novecentos 
e oitenta e nove (01/10/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Mário Mamoru Akamine e 
de Amélia Mitsuyo Tagata Akamine.
Vanessa Costa Campos, estado civil 
solteira, profi ssão dentista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e um 
(01/02/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vagner de Jesus Campos e de Sirlene 
Costa de Jesus Campos.

Kallahan Filipe de Paula, estado civil 
solteiro, profi ssão policial militar, nascido 
em Santo André (Reg.Subdtº Tucuruvi, 
São Paulo), SP no dia treze de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(13/10/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Pedro Antonio de Paula e de Andrea Simo-
ne da Silva.
Edineide de Brito Carneiro, estado ci-
vil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
julho de mil novecentos e noventa e sete 
(23/07/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Eliano Xavier Carneiro e de Elielza Pereira 
de Brito Carneiro.

Leonardo Borges da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em 
Bragança (Reg. 3º Ofício), PA no dia treze 
de março de mil novecentos e noventa e 
cinco (13/03/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Antônio Gomes Brito da Silva e de Joa-
na das Dores Fernandes Borges.
Alana Beatriz Magalhães de Oliveira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em Belém (Reg. 4º 
Ofi cio), PA no dia vinte e dois de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(22/12/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Adriano Clayton Alves de Oliveira e de 
Marcia Miranda Magalhães.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Daví José Lopes, estado civil solteiro, 
profi ssão metalúrgico, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e sete de junho de mil 
novecentos e noventa e um (27/06/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Valdemar José 
Lopes e de Maria Renildes de Santa Rita 
Lopes.
Yone Pasturino Lins, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Distrito 
Guaianases, São Paulo, SP no dia doze 
de dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (12/12/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João de Lima Lins e de Francisca 
Anubia Pasturino.

Octavio Cremonezi Nazareth, estado civil 
solteiro, profi ssão professor de educação 
física, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de outubro de mil novecentos 
e noventa e três (19/10/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ricardo Gomes Nazareth 
e de Marlene Cremonezi Nazareth.
Heloiza Magalhães Augusto, estado civil 
solteira, profi ssão jornalista, nascida em 
Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de abril de mil novecentos e 
oitenta e sete (28/04/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Roberto Augusto e de 
Maria de Fatima Magalhães Augusto.

Antonio Ivonaldo Rapôso de Sousa, 
estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Jatauba, Estado de Pernam-
buco (Reg.Camalaú PB) no dia vinte e um 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
dois (21/10/1972), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Inacio Domingos de Sousa e de Maria 
do Socorro Rapôso de Sousa.
Solange Nunes de Santana, estado 
civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Buerarema, BA no dia doze 
de junho de mil novecentos e sessenta e 
seis (12/06/1966), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de João Paulo de Santana e de Marinalva 
Nunes de Jesus.

Leonardo Aparecido Alves de Almeida, 
estado civil solteiro, profi ssão serralhei-
ro, nascido em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia vinte de junho de mil no-
vecentos e oitenta e nove (20/06/1989), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Orman-
do Gomes de Almeida e de Gilda Alves de 
Almeida.
Danielle Lúcia Batista, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de telemarke-
ting, nascida em Belo Horizonte (Reg. 1º 
Subdistrito), MG no dia quatro de março 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(04/03/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Braz Batista e de Maria Auxiliadora 
dos Santos Batista.

José Cícero da Costa Pinto, estado civil 
solteiro, profi ssão almoxarife, nascido em 
Palmeira dos Índios, AL no dia dezenove 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (19/07/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Alves Pinto e de Maria 
Salete da Costa Pinto.
Caroline da Silva Azevedo, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de julho de mil 
novecentos e oitenta e nove (02/07/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Batista 
da Silva e de Silvana Gonçalves Azevedo 
dos Santos.

Jefferson Holanda do Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de litó-
grafo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte de janeiro de mil novecentos e no-
venta e quatro (20/01/1994), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Fernando do Nascimen-
to e de Maria Lucia Arcanjo de Holanda.
Ednalva Esmelinda da Silva, estado 
civil divorciada, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em Guarulhos, SP no dia 
trinta e um de outubro de mil novecentos 
e noventa (31/10/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Cícero Francisco da Silva e 
de Josefa Esmelinda da Silva.

Caio Junty Shirata, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (07/12/1988), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Reinaldo 
Juinti Shirata e de Elisabete Takako As-
sakura Shirata.
Mayara Carlis Barboza, estado civil 
solteira, profi ssão jornalista, nascida em 
Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de maio de mil no-
vecentos e noventa e três (29/05/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Gilvan Francisco Barboza e 
de Marina Carlis Barboza.

Rodrigo de Paulo Rodrigues, estado 
civil solteiro, profi ssão conferente, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia trinta de 
março de mil novecentos e oitenta e dois 
(30/03/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Valdemar Rodrigues e de Vanda Ro-
drigues.
Maristela Sousa Philips, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Curitiba, PR no dia dois de novem-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(02/11/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Guilherme Philips e de Dorandir de Sousa 
Philips.

Melquizedeque Pereira dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão analista de TI, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (13/02/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Rildo Pereira dos Santos e de Rosenil-
da Pereira do Nascimento.
Helen Chaves Pereira, estado civil sol-
teira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de novem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(11/11/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Waldirley Gomes Pereira e de Esmeralda 
Moreno Chaves Pereira.

Júnior Batista Sana, estado civil soltei-
ro, profi ssão operador de empilhadeira, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis (24/10/1996), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Jeremias Sana e de 
Adriana Batista Vicente.
Adena da Silva Rocha, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de telemarke-
ting, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dez de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e sete (10/02/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Juliana da Silva Rocha.

Marcelo Ramiro Pinto, estado civil 
divorciado, profi ssão aeroviário, nasci-
do em São Paulo, SP no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
sete (15/09/1977), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valdeci Ramiro Pinto e de Maria 
de Fatima Souza Pinto.
Daniella de França Moraes, estado civil 
viúva, profi ssão aeroviária, nascida em 
Sao Paulo (Aclimação), SP no dia onze 
de agosto de mil novecentos e setenta 
e oito (11/08/1978), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Adalto Sabino de França e 
de Zelia Vieira de França.

Caio Henrique Onorato da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão gerente co-
mercial, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dois de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco (02/05/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Paulo César Onorato 
da Silva e de Clarice Neves Onorato da 
Silva.
Mariana Saori Costa Higa, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enferma-
gem, nascida em Subdistrito Vila Ma-
ria, São Paulo, SP no dia dezessete de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
sete (17/01/1997), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Moriyoshi Higa e de Mauricélia 
Costa Higa.

Lucas dos Santos Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão policial militar, nas-
cido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Liberdade), SP no dia vinte e quatro de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
um (24/10/1991), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Assis Domingos da Silva e de 
Maria Lenir de Souza Santos.
Jéssica Fernandes de Mello Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente de 
departamento pessoal, nascida em Sub-
distrito Santana, São Paulo, SP no dia 
dezessete de junho de mil novecentos e 
noventa e três (17/06/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Edenilson da Silva e de 
Maria Angelica Fernandes de Mello.

Mauricio Toledo da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia de-
zenove de julho de mil novecentos e 
noventa e nove (19/07/1999), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Arnaldo Aparecido da 
Silva e de Eliana Aparecida Pereira de 
Toledo.
Vitória Aparecida Novato Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia nove de novem-
bro de dois mil (09/11/2000), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Maria Aparecida da 
Silva.

Francisco Soares da Costa Junior, es-
tado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Itaú, RN no dia oito de de-
zembro de mil novecentos e sessenta e 
três (08/12/1963), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Francisco Soares da Costa e de 
Joana Maria do Rêgo.
Sueli Aparecida Cezar, estado civil di-
vorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em Primeiro de Maio, PR no dia três de 
outubro de mil novecentos e setenta e 
três (03/10/1973), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Ezequiel Cezar e de Maria 
Molliani Cezar.

Osmar Donizeti de Oliveira Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Guarulhos, SP no dia onze 
de julho de mil novecentos e setenta e 
quatro (11/07/1974), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Aparecido Donizeti Gomes 
da Silva e de Nilza Maria de Oliveira.
Fernanda Marino dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
seis (25/05/1986), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José dos Santos e de Terezinha 
Marino.

João Paulo Pires Carvalho, estado ci-
vil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (29/03/1995), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Sebastião Carvalho e de 
Etelvina Maria Pires Carvalho.
Amanda Maciel Mathias, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de no-
vembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (10/11/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Sandro Rogerio Mathias e 
de Noemia Maciel da Silva Mathias.

Denis Cavalcante de Almeida, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico de enfer-
magem, nascido em Distrito Itaquera, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
julho de mil novecentos e noventa e três 
(29/07/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião 
Roberto de Almeida e de Regina Caval-
cante da Silva Almeida.
Rayssa Coutinho Villa Nova, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Vitória (Reg.Viana), 
ES no dia vinte e três de julho de mil no-
vecentos e noventa e oito (23/07/1998), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Waldir 
Cerqueira Villa Nova e de Valéria Couti-
nho Villa Nova.

Renato Furucho, estado civil divorcia-
do, profi ssão microempresário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia nove de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e 
um (09/11/1981), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Roberto Furucho e de Dorothi 
Takahashi Furucho.
Sabrina Gadea de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e qua-
tro de setembro de mil novecentos e 
noventa e nove (24/09/1999), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Marcelo Gadea 
de Souza e de Nalzidir Maria de Souza.

Rafael Henrique da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nasci-
do em Capivari, SP no dia vinte e seis 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (26/01/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Josué da Silva e de Moana 
dos Santos Leonor da Silva.
Ariana Barbosa Modesto Antunes, 
estado civil solteira, profi ssão autôno-
ma, nascida em Guarulhos, SP no dia 
cinco de abril de mil novecentos e no-
venta e dois (05/04/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Valdir Modesto Antu-
nes e de Rosemeire Barbosa de Jesus.

Odilon Almeida dos Santos Filho, 
estado civil solteiro, profi ssão seguran-
ça, nascido em Ibicuí (Reg.Santa Cruz 
da Vitória), BA no dia vinte de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e três 
(20/09/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Odilon Almeida dos Santos e de 
Josefa Margarida Gomes.
Kelly Cristina de Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia nove 
de maio de mil novecentos e oitenta 
(09/05/1980), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Obenilda Pereira Sousa.

Carlos Rafael Gonçalves, estado civil 
solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido 
em Garanhuns (Reg.1ª Zona), PE no 
dia primeiro de abril de mil novecentos 
e oitenta e quatro (01/04/1984), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Ilda Sebas-
tiana Gonçalves.
Michelle da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Distri-
to Guaianases, São Paulo, SP no dia 
seis de outubro de mil novecentos e no-
venta e cinco (06/10/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Carlos da Silva 
e de Rosangela Aparecida da Silva.
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Emerson Devita, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia vinte de abril de mil no-
vecentos e noventa e um (20/04/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Francisco 
Donizeti Devita e de Maria Aparecida da 
Silva Devita.
Karina Silva Valese, estado civil sol-
teira, profi ssão engenheira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia onze de maio 
de mil novecentos e noventa e três 
(11/05/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Nelson Marcondes Valese e de Apareci-
da Nogueira da Silva Valese.

Érick Martins Valim, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(01/01/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcionilio Machado Valim e de Márcia 
Martins Valim.
Camila Moreira de Oliveira, estado ci-
vil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e oito de janeiro de mil novecentos e no-
venta e quatro (28/01/1994), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Aderson Pedro de Oli-
veira e de Filomena Moreira de Oliveira.

Marcus Vinicius Alves Nascimento, 
estado civil solteiro, profi ssão compra-
dor, nascido em Guarulhos, SP no dia 
sete de novembro de mil novecentos e 
noventa e um (07/11/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Genilda Alves Nas-
cimento.
Bruna da Silva Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia seis de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(06/02/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Caudemil Venancio dos Santos e de Ma-
ria Alex da Silva Santos.

Jhonatan Marques da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (24/08/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Jair Arlindo da Silva e 
de Ivânia Marques da Silva.
Bruna Roberta Saraiva de Lima, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Belo Jardim (Reg.São Bento do 
Una), PE no dia seis de julho de mil no-
vecentos e noventa e nove (06/07/1999), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José 
Roberto de Lima e de Elisabeth Saraiva 
do Carmo.

Zilio Carlos Rodrigues dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Jacaraci (Reg.Irun-
diara), BA no dia vinte e cinco de outu-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(25/10/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carmindo Dias dos Santos e de Isabel 
Rodrigues dos Santos.
Dinalva Candida de Jesus, estado civil 
divorciada, profi ssão empregada domés-
tica, nascida em Poções, BA no dia vinte 
e três de outubro de mil novecentos e 
setenta e seis (23/10/1976), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Manoel Lourenço dos 
Santos e de Maria Candida de Jesus.

Wanderson Gomes da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Cumaru do Norte, PA no dia vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (28/10/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Manoel da Silva e 
de Ioneide Gomes da Silva.
Jessica Carolina Rodrigues Ferreira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Santa Inês (Reg.São Luís), 
MA no dia dez de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e oito (10/12/1988), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Otávio Ferreira 
Filho e de Osenita Rodrigues Rocha.

Rodrigo dos Santos Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão químico, nascido 
em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP 
no dia dois de maio de mil novecentos 
e oitenta e seis (02/05/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Bernardino da Silva e de Elza dos 
Santos Silva.
Louise Cristine Penteado Paz, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nasci-
da em São Paulo (Reg.Subdistrito Tucu-
ruvi), SP no dia quinze de maio de mil no-
vecentos e noventa e dois (15/05/1992), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcos Al-
fredo Lima Paz e de Erika Penteado Paz.

Jonathan Xavier Ribeiro, estado civil 
solteiro, profi ssão desenvolvedor de sis-
temas, nascido em Subdistrito Santana, 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
março de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/03/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mauricio Xavier Ribeiro e de Maria Izete 
da Silva.
Bianca Kattiusse Pinto Lima, estado ci-
vil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
seis de julho de mil novecentos e noven-
ta e dois (26/07/1992), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Umberto Clementino Lima e 
de Neide de Santana Pinto.

Richard Coelho de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão tapeceiro automotivo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia quator-
ze de maio de mil novecentos e noventa 
e sete (14/05/1997), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Lindomar Ferreira de Oliveira 
e de Elizabeth Joana Coelho.
Ingrid de Tilio Oliveira, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos (Reg.Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo), SP no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e oito (28/12/1998), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Marcelo Donizete Gomes de 
Oliveira e de Sheila de Tilio Oliveira.

Felipe Luis Lino, estado civil soltei-
ro, profi ssão biomédico, nascido em 
São Leopoldo, RS no dia dezoito de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(18/04/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Paulo Rogério Lino e de Adriana Cristina 
Lino.
Débora Naomi Nakamoto, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
(11/12/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Orlando Seisun Nakamoto e de Delcina 
dos Santos Nakamoto.

Everson Lacerda Paulo, estado civil 
divorciado, profi ssão estoquista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e seis 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
quatro (26/08/1984), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Severino Antonio Ramos 
Neto e de Maria Laurenice Lacerda Ra-
mos.
Lilian Cristina Ribeiro, estado civil di-
vorciada, profi ssão balconista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
abril de mil novecentos e setenta e seis 
(25/04/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Osvaldo Vitor Ribeiro e de Terezinha de 
Carvalho Ribeiro.

Walter Alves de Aquino, estado civil 
divorciado, profi ssão cobrador, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de maio de mil novecentos e quarenta e 
quatro (24/05/1944), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Francisco de Aquino e 
de Edelvira Alves de Aquino.
Maria Raimunda Silva Souza, estado 
civil solteira, profi ssão cozinheira, nasci-
da em Itajuipe (Reg.Coaraci), BA no dia 
doze de maio de mil novecentos e ses-
senta e dois (12/05/1962), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Manoel Messias Pereira 
de Souza e de Ednalva Anselmo Silva.

Aleudo Alves da Rocha, estado civil sol-
teiro, profi ssão pedreiro, nascido em Bar-
balha (Reg.Porteiras), CE no dia seis de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
oito (06/09/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Luiz da Rocha e de Socorro Pe-
drina da Rocha.
Amone Nogueira da Rocha, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Quebrangulo, AL no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(28/01/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Alves da Rocha e de Helena 
Nogueira da Rocha.

Felipe Furtado de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão personal, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dez de agosto de mil 
novecentos e oitenta e sete (10/08/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos de 
Lima e de Mara Furtado de Lima.
Aline Regina Silva Lima, estado civil 
divorciada, profi ssão personal, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/04/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Adenilson Ferreira de Lima e de Ma-
ria Aparecida da Silva.

José Egidio da Silva Neto, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Belo Horizonte, MG no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
um (18/02/1961), residente e domiciliado 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Silverio da Silva e de Pe-
tronilha Moreira da Silva.
Aparecida Regina de Mello, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Sebastião da Grama, SP no dia vinte 
e três de setembro de mil novecentos e 
cinquenta e nove (23/09/1959), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Pereira de Mello 
Sobrinho e de Aparecida Cheregatti de 
Mello.

Marco Antonio Alvarenga da Silva, 
estado civil divorciado, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo, SP no dia sete de 
novembro de mil novecentos e cinquenta 
e um (07/11/1951), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Adhemar Carlos da Silva e de Lydia 
Alvarenga da Silva.
Eliana de Figueiredo Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente so-
cial, nascida em Subdistrito Santana, São 
Paulo, SP no dia sete de abril de mil no-
vecentos e sessenta e dois (07/04/1962), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Odilon Alvino 
Santos e de Gracinda de Figueiredo.

Vitor Hugo Borges, estado civil solteiro, 
profi ssão instrutor de treinamento, nas-
cido em Subdistrito Vila Mariana, São 
Paulo, SP no dia oito de junho de mil 
novecentos e noventa e um (08/06/1991), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Gilvan Junio Borges e de Dalva 
Lucia Pereira Borges.
Fernanda Vono Palhardi, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (26/09/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Henri-
que Albertini Palhardi e de Aparecida de 
Lourdes Vono Palhardi.

Anderson Paes Barreto, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia oito de março de mil 
novecentos e oitenta e sete (08/03/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Jose Paes 
Barreto Neto e de Betina Alves Barreto.
Adriana de Moraes Santos, estado civil 
solteira, profi ssão analista de marketing, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (24/02/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Jose Fernando Bispo 
dos Santos e de Maria Inês Pedroso de 
Moraes Santos.

Walter Mataos, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em São Paulo 
(Reg.1º Subdistrito de Guarulhos), SP no 
dia quatorze de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa (14/02/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ronaldo Luiz Mataos e 
de Elza Fecce Mataos.
Priscilla de Sousa Vilarindo, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em Santo André (Reg.2º Subdistrito Utin-
ga), SP no dia vinte e três de março de mil 
novecentos e oitenta e sete (23/03/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco das 
Chagas Vilarindo de Andrade e de Lusine-
te Pereira de Sousa Vilarindo.

Geraldo Correia de Araujo Neto, esta-
do civil solteiro, profi ssão porteiro, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia doze de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(12/05/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Roberto de Araujo e de Claudete 
Dolores Santana Segura de Araujo.
Priscila Teixeira, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida em São 
Caetano do Sul, SP no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(01/07/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Luis Antonio Teixeira e de Maria Vera 
Lucia Teixeira.

Moises Eufrasio Lopes, estado civil di-
vorciado, profi ssão ajudante geral, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia dez de abril 
de mil novecentos e oitenta (10/04/1980), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Sebastião 
Lopes e de Maria da Conceição Eufrasio 
Lopes.
Cleonice Henrique do Nascimento, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Xexéu, PE no dia 
vinte e dois de julho de mil novecentos 
e sessenta e seis (22/07/1966), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Cicero Henrique 
do Nascimento e de Maria Henrique da 
Silva.

Thiago Leitão Baltar, estado civil sol-
teiro, profi ssão publicitário, nascido em 
Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e sete (28/08/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos José 
Pereira Baltar e de Marilza Leitão Baltar.
Larissa Nunes Lapa, estado civil sol-
teira, profi ssão publicitária, nascida em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Liberdade), 
SP no dia dezessete de novembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (17/11/1988), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Claudio 
Graça Ferreira Lapa e de Ana Lucia Nu-
nes Lapa.

Leandro Correa dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Lorena, SP no dia vinte e seis de 
julho de mil novecentos e oitenta e três 
(26/07/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Benedicto Correa dos Santos e de Maria 
do Carmo dos Santos.
Luciane Ledo Cardoso, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleireira, nas-
cida em Campinas, SP no dia vinte de 
maio de mil novecentos e setenta e seis 
(20/05/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Geraldo Ledo Sobrinho e de Edite Fer-
nandes Sobrinho.

Samuel Batista Teixeira, estado civil 
solteiro, profi ssão feirante, nascido em 
Acopiara (Reg.Catarina, 1º Ofício), CE 
no dia vinte e oito de junho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (28/06/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Batista 
Oliveira e de Maria de Fátima Teixeira 
Oliveira.
Ilaneide Batista Vital de Oliveira, esta-
do civil solteira, profi ssão feirante, nasci-
da em Mombaça (Reg.1º Ofício), CE no 
dia três de março de mil novecentos e 
oitenta e sete (03/03/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de João Batista de Oliveira 
e de Maria Lenita Vital de Oliveira.

Bruno Aparecido Góes Pequeno, es-
tado civil solteiro, profi ssão gerente de 
projetos, nascido em São Paulo (Reg.
Subdistrito Lapa), SP no dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (25/01/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edvan Ferreira Pequeno e de 
Lourdes Aparecida Góes.
Bruna Jéssica Drânsfeld, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
União da Vitória, PR no dia nove de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(09/01/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edilson Carlos Drânsfeld e de Giseli Se-
lau Inacio Drânsfeld.

Milton Cesar de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em Iepê, SP no dia vinte e três de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e três 
(23/10/1973), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Julio Antonio de Lima e de Paulina Maria 
Francisco de Lima.
Elisabeth Figueiredo, estado civil di-
vorciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Ipauçu, SP no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e setenta e um 
(23/06/1971), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Tavares Figueiredo e de Vera Lucia 
Dias Figueiredo.

Natan da Silva Araújo, estado civil sol-
teiro, profi ssão trocador de óleo, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Tucuruvi), 
SP no dia trinta de setembro de mil no-
vecentos e noventa e sete (30/09/1997), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Gilson 
Duarte de Araújo e de Simone Alberto da 
Silva Araújo.
Graziela da Cruz Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia trinta de março de dois mil 
e um (30/03/2001), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Cicero Jose da Silva e de Rose-
meire da Cruz Silva.

Diego Fernandes de Godoy Macha-
do, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Subdistrito Tatuapé, 
São Paulo, SP no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(23/06/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Carlos Silva Machado e de Marga-
reth Fernandes de Godoy Machado.
Neumara Mendes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão gerente de departa-
mento pessoal, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, São Paulo, SP no dia onze 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
dois (11/10/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Benedito da Silva e de Neuma 
Mendes da Silva.

Anderson de Souza Leite, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor operacional, 
nascido em Guarulhos (Reg.Caraguata-
tuba), SP no dia onze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (11/02/1981), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Josefa de 
Souza Leite.
Nanci Perpetua Araujo de Lima, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Mandirituba, PR no dia quatorze de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(14/02/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Pedro Nadir Ribeiro de Lima e de Leonice 
Ramos Araujo de Lima.

Paulo Lucas Ferreira Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Itabuna (Subdistrito Ferradas), BA no 
dia vinte e seis de julho de mil novecentos 
e noventa e dois (26/07/1992), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Edvaldo Silva Santos 
e de Joelma Ferreira dos Santos.
Cibéli da Silva Guimarães, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Ibirajá, Itanhém, BA no dia vinte e nove 
de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e dois (29/12/1982), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Domingos Souza Guimarães e de 
Elvanir da Silva Guimarães.

Henrique Assef Ribeiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de produção, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de abril de mil novecentos e noventa e 
um (23/04/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Maurício de Lima Ribeiro e de Nitalma 
Assef da Silva Ribeiro.
Valdenice Lemos dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de agosto de mil novecentos e noventa 
e quatro (30/08/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Vianez Gonçalves dos San-
tos e de Maria José de Lemos Gonçalves.

Luiz Humberto Hinojosa de Azevedo 
Moretz-Sohn, estado civil divorciado, 
profi ssão microempresário, nascido em 
Subdistrito Liberdade, São Paulo, SP no 
dia dez de junho de mil novecentos e 
setenta e oito (10/06/1978), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Duarte de Azevedo 
Moretz-Sohn e de Virginia Eulalia Hinojo-
sa de Azevedo Moretz-Sohn.
Raquel Pereira de Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleireira, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
(27/09/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Elias Pereira de Oliveira e de Sueli Ben-
fatti de Oliveira.

Dário Barbosa Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor interno, nascido 
em Arapiraca (Reg.Feira Grande), AL no 
dia dezenove de novembro de mil nove-
centos e noventa e um (19/11/1991), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sinval Barbosa 
Santos e de Zuleide Araujo de Jesus.
Vivian Alves de Andrade, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de agos-
to de mil novecentos e noventa e três 
(14/08/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marcos Figueiredo de Andrade e de Vivia-
ne Alves de Andrade.

Rodrigo Silva Seraphim, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dez de 
outubro de mil novecentos e oitenta 
(10/10/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Nirceu Francisco Seraphim e 
de Maria Aparecida da Silva Seraphim.
Adriana Meira Santiago, estado civil 
divorciada, profi ssão empresária, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia seis de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (06/11/1987), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Miguel Santiago e 
de Teresinha Meira Lôbo.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Claudio Aurelio Fernandes, estado 
civil divorciado, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido em Subdistri-
to Tucuruvi, São Paulo, SP no dia vinte 
e três de maio de mil novecentos e se-
tenta e quatro (23/05/1974), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Miguel Fernandes e 
de Maria Aurelia Borsoi Fernandes.
Ellen Gomes Louzada, estado civil di-
vorciada, profi ssão engenheira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta e um 
de julho de mil novecentos e setenta e 
quatro (31/07/1974), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Lindolfo Ernesto Gomes e 
de Lucia Reis Pinto Gomes.

Éric Bion Gamba, estado civil divorcia-
do, profi ssão analista de sistemas, nas-
cido em São Paulo, SP no dia doze de 
novembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (12/11/1974), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jairo Antonio Gamba e de 
Lili Bion Gamba.
Ana Paula Rossi Kuroswiski, estado 
civil divorciada, profi ssão funcionária 
pública federal, nascida em Canoas 
(2ªZona), RS no dia quatro de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e sete 
(04/12/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Paulo Moacyr Osorio Kuroswiski 
e de Nilse Maria Rossi Kuroswiski.

Antonio Vieira Alicrim, estado civil 
divorciado, profi ssão aposentado, nas-
cido em Sousa, PB no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e quarenta 
e seis (21/12/1946), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Otacilio Mendes Alicrim e de 
Deolinda Vieira Alicrim.
Maria do Socorro Carvalho, estado 
civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Pimenteiras, PI no dia vinte 
e um de setembro de mil novecentos e 
cinquenta e dois (21/09/1952), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Gonçal-
ves de Oliveira e de Maria Iracema de 
Carvalho.

Claudio Cordeiro, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e três de janei-
ro de mil novecentos e setenta e oito 
(23/01/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Anadias Vieira Cordeiro e de Maria Marti-
na Almeida Cordeiro.
Tailine Grasiele de Souza Maier Lima, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila 
Matilde), SP no dia quatro de março de mil 
novecentos e noventa e dois (04/03/1992), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Samuel Maier 
Lima e de Leoni Maria de Souza.

Gustavo de Oliveira Nunes, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila Brasi-
lândia), SP no dia nove de abril de mil no-
vecentos e noventa e nove (09/04/1999), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Fabio Dias 
Nunes e de Adriana Maria de Oliveira 
Nunes.
Francielle Oliveira Lima, estado civil sol-
teira, profi ssão administradora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia seis de agos-
to de mil novecentos e noventa e nove 
(06/08/1999), residente e domiciliada em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de Ro-
naldo Gouveia da Silva Lima e de Elaine 
Santos Oliveira Lima.
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Gustavo Pereira Alves de Macedo, 
estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Distrito São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP no dia trinta 
de julho de mil novecentos e noventa 
e um (30/07/1991), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Donizete Alves e de 
Janeide Pereira de Macedo.
Suzana Taveira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de pro-
dução, nascida em Natal (São José do 
Campestre), RN no dia dezessete de ju-
lho de mil novecentos e noventa e dois 
(17/07/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Taveira dos Santos e de 
Maria Onete Gomes dos Santos.

Rodolfo Ferreira de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão analista progra-
mador, nascido em Subdistrito Indianó-
polis, São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de junho de mil novecentos e noventa e 
um (28/06/1991), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Batista de Oliveira e de 
Maria Nalice Ferreira de Oliveira.
Francieli Gonçalves, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em 
Quedas do Iguaçu (Reg.Espigão Alto 
do Iguaçu), PR no dia vinte e oito de 
junho de mil novecentos e noventa e 
um (28/06/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Ari de Jesus Gonçalves e de 
Neuza Aparecida Fernandes do Prado.

Caio Vinicius da Fonseca Norce dos 
Santos, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Subdistrito Ipi-
ranga, SP no dia dezessete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(17/02/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de James Norce dos Santos e 
de Rosa Maria da Fonseca Norce dos 
Santos.
Íris Monteiro de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão radialista, nascida 
em Subdistrito Bela Vista, São Paulo, 
SP no dia sete de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e um (07/12/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Ridel 
França de Oliveira e de Dária Monteiro 
de Souza França de Oliveira.

Adriano Ribeiro da Costa, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
três (14/07/1983), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Sebastião Ribeiro da Costa 
Filho e de Maria Stela Gonçalves da 
Costa.
Caroline Andrade Antonio, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia cinco de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
seis (05/01/1996), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Antonio Filho e de Ta-
tiane Teotonio de Andrade.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei.

 Lavro o presente para 
ser afi xado no Serviço 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local.

REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS 
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166 

Bairro: Jd.Guarulhos 

Sidney Pellicci Monteiro

 Faço saber que preten-
dem se casar e apresen-

taram os documentos 
exigidos pelo art.

 1525 do Código Civil 
Brasileiro:

BRISTOL PARTS IN-
DUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, estabelecida a Rua 
Panambi, 450/400 - Cum-
bica - Guarulhos - SP 
- CEP 07224-130, inscri-
ta no CNPJ/MF sob No. 
04.247.586/0001-44 e IE 
No. 336.669.924.116 co-
munica o extravio do Livro 
Modelo 6 No. 2.

Edital

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

F: 98148-0102 Robson

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

Reinaldo Batis-
ta da Costa, ins-
crição municipal 
091652-83, de-
claro o extravio 
do livro mode-
lo 51 número 1 
original.

EDITAL

ADMITE
PCD (Pessoas com deficiência)

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

ou deixar na portaria da empresa 
localizada no endereço:

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

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Deficiência)

Vagas:
COBRADOR
MECÂNICO

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 PREPARADOR DE PRENSAS 
 Enviar CV p/ o email: uursich@
gmail.com 

 PREPARADOR DE INJETORA DE 
ZAMAC 
 Enviar CV p/ o email: uursich@
gmail.com 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 ALUGO ( URGENTE ) 
 Galpão 300mts² c/ trifásico + 
dependências na Vl Galvão. 
F:94004-1714 whats. Dir c/ próp. 

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

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
4 comd, c/ garagem R$680,00 
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 

 BAR E RESTAURANTE 
 Ótimo ponto. Salão 125m, tra-
tar c/ proprietário. F:93242-
5680/4574-1085 

 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 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 FESTAS 

 DJ NANDO EVENTOS 
 Dj, som, iluminação profi ssional. 
Faça o seu orçamento F: 97712-
8571 Tim/ 2481-8717 

 SERVIÇOS 

 DISK GESSO LISO 
 Gesso liso a partir R$6,99m². 
F:95244-5009/95994-8230 Joel   
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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